










দন্জ-দলন। 
উদ চাহি রর উর 

__ সর্ট স৬- 

“মন্দঃ কবি-ষ্শহ প্াথী ধাম রহান 
চু 4০০] লক ফলে লোক্ডাছে হেদ্বান্ বিল বামন? 

সক ! 

০ 

ভরীউমেশ্চুক্দর বন্ত স্ভুমদার কত্ভুক 
সেম 

প্ণাত 

১৩১৪ ॥ টচত্র। 



কলিকাতি। ৩৬ নং বনমালী সরকারের স্ট্রীট, 

কমল! প্রি প্টং ওয়ার্কস্ হইতে 

শ্রীতেলোক্নাথ হালদার ঘর! মুদ্রিত । 

শ্রীসারদাকাস্ত ভট্রাচার্যা কর্তৃক প্রকাশিত। 

মূল্য কাপড়ে বাধান ॥* আনা । মূল্য কাগণ্জে বীধান ॥* আনা । 



বিজ্ঞাপন 7 

চণ্ডী আমার বড় আদরের বিষয়। এমন কি এক সময়ে 

উহ! আমার নিত্য পাঠ্য ছিল। তাহারই ফল স্বরূপ এই ক্ষুদ্র 
গ্রস্থ। মূল বিষয়ের কোন কোন শ্থলে “দেবী ভাগবত ও চ'্ীর” 

মধ্যে মতভেদ আছে । ্ররূপ স্থলে আমি চণ্ডীর অগ্ুসরণ করিয়াছি । 

নিশুস্তের কার্্যব্র্ণন ও শুস্তপত্ীর সহিত শুভ্তের কথোপকথন 

সম্পূর্ণ আমার নিজের । উহা! কোন পুস্তকেই লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
স্তরাং কোন কোঁন স্থলে আমি “দেবী ভাগব্ত+' ও “চত্তীর”, 

সীমা অতিক্রম করিয়াছি । 

মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভগ্ন ছন্দেই এই পুস্তকখানি লিখিত 
হইল । অমর কৰি নিন পণের পান্থ হওয়া আমার পক্ষে 

ধষ্টতামাত্র ৷ 

মনের "আবেগে এই নগণ্য পুস্তকখানি সাধারণের নিকট 

উপস্থিত করিলাম । বিচার তাহাদের হন্ডে। 

১৩১৪ বঙ্গাক ॥ রি 

$ গ্রহ্ছকার। 
ফরিদপুব্ 1. 





নাট্টো্সিখিউ-ব হাণ | 

পুরুষ । .:. স্ত্রী 
ইন্দ্র, চক্র, বাসু,কুবের, .  পুর্বতী,*মখ্বিকা, কালী, 

সূর্য্য, বরুণ, ঘম ... দেবগণ । ধরণী, ব্রহ্মশক্তি, শিবশক্তি, 

গস .-. আঅস্কুরপতি | বৈষ্ঃবীশস্কি, ইন্দ্রশক্তি, 

নিশুস্ত --. শুভ্তাজজ । কৌমারীশেক্তি "-; দেবীগণ ! 

স্থগ্রীব * --* দৈত্যাদুত । মেনকা, উর্ধ্বণী, রস্তা 

ধুমলোচন:** দৈত্য সেনাপতি । : প্রস্তি -. অগ্নরাগণ, 

চণ্ড **" খর চন্দ্রভাগা ... শুস্তপতী । 

মু *** চণ্ডের ভ্রাতা, প্রু। 

রক্তবীজ ... দৈতাঁ সেনাপতি । 

অনুরেগপ।  * 





দন্জ- রব সপ | নানি 

( র০্স্ত্চান্্য 2) 
৩১০ 

প্রথম অঙ্ক । 

০০ 

প্রথম গর্ভাঙ্ক । 

- 459৮ 

হিমালয় পর্ববত মুলে । 

( বজ্জহুন্ডে ইন্দ্রের বেগে প্রবেশ) 

উন্দ্। আছে! ! ধিক মোরে, দেবের ভূপতি জামি 
নারিন্ম রক্ষিতে মোর নন্দন-কানন 

সামান্য দন্মজরণে । হারান তিদিৰ 
মম, গুস্তের সমরে ; ধিক মোর বীষ্যে । 

থাকিতে কুলিশ করে, দানব সংগ্রামে 



দনুজ-দলন । 

হারান রাজ মম । দনুজ সলিলে 

ডুবিল কনক পুরী; বুখায় ধরিনু 

আমি লায়ুধ ভীষণ ; বৃথায় জনম 

মোর, কাড়িল যজ্জাংশ নগণ্য দনুজ 

বাসবের-_ত্রিভুবন ভাস মহাবলী। 

প্লাবিল দানব-বন্যা বৈজয়স্ত ধাম, 
নিক্ষাশিয়। অনায়াসে শুর সুরগণে । 

পার্ববতী-নন্দন যার বীর লেনাপতি, 

সেই দেবসেনা। আজি সমরে বিজিত 

ভাগ্যদোষে বিদলিত দানবের পদে !!! 

দুর হও গ্রহরণ, নাহি প্রয়োজন, 

বুথায় বহিনু ভার আমি এতকাল । 

ইন্দ্রের অমর! এবে দানবের করে !! 

গজমুক্ত। দোলে আজি বানর গলায় 1! 

€(অক্স দরে নিক্ষেপ ) 

নির্জ্জিত লাঞ্চিত আমি বীরপরিচ্ছদে 

এখনো আবুত ; মৃতদেহ অস্ত্র শস্ে 

সভ্ভজিত যেমন স্ধু দশশনের তরে। 

ইন্দ্রের উদ্ভীষে আর কিব! প্রয়োজন £? 

শুস্তের সংগ্রামে বদ হারানু সকল । 

€ উক্ভীষ ও রণবেশ পরিত্যাগ ) 



প্রথম অস্ক। 

শত মশ্বমেধ সাধি নাশি কত রিপু, 

ভাবিনু অন্তরে-__-এ তিন ভুবনে বুঝি 

নাহি বীর মম সম; বৃথা অভিমান 

জাগিল হৃদয়ে; ভূগ্রিনু তাহার ফল 

এত দিনে, বর্বর অধম শুস্তসহ 

সম্মুখ সমরে । দেব দানব সংএামে 

জিনিল দনুর প্রজ দিতি নন্দনে !! 

স্বর্ণ মঘুণ।ল হায় ছি'ডিল দানবে !! 

এতদিনে চুণ হ'ল দেব অভিমান | 

দেবের দ্ুলভ নাম লবে না জগত। 

অমর গৌএব রবি গেল অস্তাচলে । 

ড্ুবিল দেবের যশঃ দানব-বাপীতে | 

(পারে দৃষ্টি করিয়া ) 

ওকে দেব কি দানব ? বিষাদ কালিম।|- 

রানু আবরিছে আস্য, হাসাশুহ্য এবে ; 

আসিছে পবনবেগে কিব। প্রয়োজনে ? 

( যম, চন্দ্র, কূর্যা, বরুণ, পন্ন ও কুবের প্রভৃতি 

দেবগণের প্রবেশ 1) 

যম। প্রণমামি শচীপতি নন্দনবিহারি ! 

চন্দ । দেবপতি মহামতি বৈরি ধ্বংসকারি ! 



সু্য | 

বরুণ । 
পবন। 

কুবের। 
ইল্দ্ । 

ছঙ্গভা-দলল | 

দানব মানব দেব বক্ষ রক্ষ বত। 

সাধিত আদেশ তব হয়ে জন্মগত ॥ 

দ(/নব-দলন তুমি প্রণমি দেবেন্দ্র । 

হেরি এবে শ্লানমুখ কেনব। বীরেক্দ্র £ 

কি মার কতিব দেব! নাহি সরে বাণী; 

দনুজ শুলন্ডের করে দেবের ছুর্গতি 

কত, বলিব কেমনে ? বিধির বিধান 

প্রঙ্তেলিকাময়__জতি কুটিল-জটিল। 
দেবভোগ্যা সর্গপুরী-দানদ আবাস !! 

দেবেন্দ্র বাঞ্জিত এই নন্দন-উদ্দান 

বিতরে কুস্ুমদাম দন্ুজ পুঞ্গায়__ 

অপিছে নিয়ত পুষ্প দানব চরণে । 

মন্দার কুন্তমহার দানব গলায় 

হেলিছে দুলিছে আহ অপরূপ রূপে । 

দেবের ছুর্লভ পুম্প পারিজাত এবে, 

£শাভিছে দন্ুজ-দেহে বিধির ইচ্ছায় । 

ধরাবত পুন্ঠে শোভে নমুচি সোদর । 
উচ্চৈঃশ্রব! বন্ধ এবে অস্থর আবাসে । 

এ দারুণ অপমান ভুঞ্জিতে কি বিধি 
করিলে দেবেন্দ্র মোরে ; হা ধিক জীবনে । 

দেবের ললাটে বদি এত দুঃখ লেখ, 

তবে বল কেব! সুখী এ ভিন ভুবনে ? 



প্রথম অক্ক। 

যমাদি দেবগণ। হের, মোদের দুর্গতি দেব পুরন্দর ! 

ইন্দ। 

জক্ট-রাজ্য হৃত-যতদ্ভ অ।ম্রা সব।ই 

দানব-পুঙগব শুভ মহাবলী হ'তে । 

এখন উপায় তার চিন্ত সবে মিলি। 

কেমনে নিশুস্তাগ্রাজে বিনাশি সমরে, 

দেবাবাসে শান্তি পুনঃ কৰিব স্থাপন । 

সুরপুরা দিব্য-লোক মরুভ্তমি প্রায়, 

ছিন্ন ভিন, রজোময় বিকট আকার, 

ডাকিছে নাশিতে দৈত্য নিদশ-নিকরে | 

মন্ত্রদাত। সুরঞ্চরু বুহম্প ত পাশে, 

মন্ত্রণ।র তরে এবে চল্ দেনগণ । 

ষাহার অগাধ বুদ্ধি ভন্তানের নালোক, 

চিরে দর্শাবে পন্থা বিপদ আধারে । 

যমাদি দেবগণ 1 তথা-স্ত। বিলম্বের নাথি প্রয়োজন, 

বিত্স-সিন্ধু-করণ্ণধার গুরুর মন্ত্রণ 

অবশা বিপদ হ'তে উদ্ধারিবে স্তরে, 

তবে কেন বুথ। চিন্ত। করিয়! সকলে 

যাঁপিছি সময় মোর! পন্থ! উদ্ভাবনে ? 

সকলের প্রস্থান 

৮৫ 

১২৮ 



পথম অন্ধ । 
০ খল 5. 

দ্বিতীয় গভাঙ্ক | 

নিত - 

বৃহস্পতির গুহ । 

বৃহস্পতি | (আগত ) জ্ঞানের অন্ুধি বলি বিদিত জগতে, 

বৃহস্পতি সুর-গুরু ;£ দেবের সমাজ 

আলোকিত যার জ্ঞান-রশ্মির প্রভাবে । 

আহে! ভ্রান্ত স্বর, ভ্রান্ত নর সমভাবে 3 

মম লম গুানহীন বিম্ডাতা। আর 

আছে কিদ্দিতীয় কেহ এ তিন ভবনে । 
(কিসের প্রশংস! মোর অত্ঞান তিশিরে 

প্রারুত জাবের ন্যয় জরমিছি নিয়ত ; 

জআগমা হ'তে গমা দর্শন ভাবে ; 

কুপথে চলিছি সদ! স্র-পথ ভাৰিয়। । 

হন্দির-পঞ্চিতে পুড়ি পতজ সমান, 

শুতেছি সঠনিশি আমি ভক্ত । 

কি ফল ফলিছে জ্ঞানে ? ইন্দ্রিয় দংশন 

নারিন্ত সহিতে বঙ্গি আমি বৃহস্পতি । 

ধিক মোর জপতপ শাস্ আলো চনে, 



ইন্দ্র | 

বৃহস্পতি। 

প্রথম অঙ্ক । 

ধিক মোর বিদ্যা-বুদ্ধি জ্বান-গরিমায় । 

পশুর অকাধ্য যাহ! সাধিছি নিয়ত, 

স্ুরমাঝে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আমার উপাধি 11! 

কোন্ জ্ঞানে “তারা”দেবী উদ্বাহ-শৃঙ্ধলে 
বাধিন্ন চল্পকনিভ-নবীন! রূপসী ; 

রূপজ মোহেতে মুগ হ'য়ে বৃহস্পতি 

ন! ভাবি চরমফল স্ুরবালা জ্ঞানে, 

আলিঙ্গিল নাগবাল! তারার আকারে। 

( উন্দাদি দেবগণের প্রবেশ | ) 

নমি মোরা স্ুরগণ দেবগুরু পদে, 

আশীয় অমরে এবে বিপদ-সাগরে 7 

জদয়-উদ্যান-জাত প্রীতি-পুস্প-হার 

ভক্তি-গঙ্গা-জলে সিক্ত করি তব তরে, 

এনেছে ভ্রদীয় শিষ্য করহু গ্রহণ । 

কহ দেব কিব। হেত সকলে মিলিয়! 

এসেছ দরিদ্র-পুরে ? ধলা দেবাগমে। 

কেনব। বের হেরি মলিন বদন ? 

চিন্তু।-রা-কবলিত সকল অমর । 

কহ কিব! প্রয়োজনে আপিলে সকলে? 

গ্রভাত-শশাঙ্ক সম বয়ানের ছ্যাতি 

হেরিছি অমরে জাজি কহ কি কারণ ? 



ইতর । 

দুজ-দল্ন 

কি আর কহিব দেব! নাহি সরে ৰাণী, 

দন্ুুজ দেবতা মধ্যে তুমুল স্মরে, 

জিনিল দিতির পুজ অদিতি নন্দনে, 

কাড়িল নন্দন বন মন্দার ভূষিত ; 

দোলে পারিজাত-হার দানব-গলায়, 

উচ্চৈ2শ্রবা এরাবত দানব আবাসে 
দলুজ বিজয়-বাঁভা ঘোষিছে জগতে । 

ত্রিদিব বিচ্যত দেব ভ্রমিছে ধরায়, 

সহিছে লাঞ্ন। কত কহিব কেমনে ? 

অপার গঞ্জন। এবে ভুষ্িছে অমর, 

কোন অপরাধে দোষী নিভর নিকর 

বিধির সকাশ্ে দেব ' কহ ভুণ মোরে ? 

দানব কুলের পতি শুস্ত মহারখী, 

অনায়াসে দেবগণে জিনিয়া স"্গ্রামে 

তাড়া'ল রগ হশন্তে নিজ ভকবলে । 

ভ্র্জিতে এ হেন হুঃখ--এত অপমান 
করিল! অমর বিধি ঘত শ্ররগণে। 

কঠোর কুলিশ করে বুথ এত কাল, 

কপিল ধারণ শুধু শোভার কারণ 1! 

বাসবের বান্ধবল অমিত অজের. 

নিক্কাশিল তারে দৈত্য বৈজ্রয়ন্ত হস্ন্ডে | 

দেবগণ হীনশক্তি দানব-সংএ্রামে । 



যম। 

বায়ু। 

প্রথম অঙ্ক। 

কাড়িল ঘঞ্ভাংশ দৈত্যে এবে অনায়াসে ।' 

দেবের দ্ুগতি কত দনুজের করে, 

নাহি তার পরিসীম।--_অনম্য অপার। 

ত্রিদশ-ছুর্দশা হেরি বিধাতার হদে 

নাহি কি উপজে দেব! দুঃখ মন্দ ? 

দেবের গ্রণিত দৈত্য--পাপের উদ্যান; 

অমর গৌরব-রবি দানব-জলদে 

সহুস| গ্রাসিল, গ্রাসে যথা মেঘজাল 

মধ্য।৮-ভাক্করে নীল-নিশ্মল-জন্বরে | 

চর্ণিল দেবের মান দমুজ-শিলায়, 

দৈত্য-পুতি-গন্গ নাশে যশের সৌরভ ; 
ঢর্জয় নিজ্জর খ্যাতি হইল বিলুপ্ত, 

দানব-গোরব-সূর্ধ্য হইল উদ্িত। 
দেবতার ভাগ্যে আকা এত অপমান 

নিয়তির মানচিত্রে, গপনেও কড় 

ভাবে নাই দেবগণ এত দীঘকাল। 

দন্ুজের করে হেরি দেবের দুগন্তি, 

কেননা বিদীর্ণ হয় তোমার হৃদয় ? 

জীবের মস্তক আমি ভীম দগুধারী, 

দু শুন্য এবে আমি দানবের তরে 11! 

ভকুল-বিপদ-সিন্ধু-মাঝারে অমর, 

ভাসিছে কাণ্চারীহীন উরণীর মত ; 



১৩ 

কুবের। 

দাচছুজ-দলল । 

তমি দেব বর্তমানে দেবের সমাজে 

এহেন ছুঙ্গতি কহ কভু কি সম্ভবে? 

তোমার কুশা প্রা বুদ্ধি অতুলিত জ্ঞান 

অক্ষম হুইল এবে পন্থা! উদ্ভাবনে ? 

আহে! নিয়তির চক্ত-_কালের প্রভাব 

নিবারিতে অসমর্থ ভরিদশ-নিকর । 

নিজ্জিত নিড্ভর-কুল দৈতা-ভজবলে £ 
শগ-চাত ভ্রষ্ট-রাজ্য হইয়া সকলে 

দীন-হীন দেনা সম ঘুরিছে নিয়ত £ 

ধবল অমরাকাশে কুটিল সহসা! 

কদধ্য দানবতারা রক্তিম বরণে; 

কে হরিল দৈবশ্ক্তি ? কিব। মন্ত্রবলে, 

কে উড়াল স্থরগণে এবে আচশ্িতে ? 

ইত্দ-জ[ল-_মায়াজাল করিয়া বিস্তার, 

দানব স্রগগের পতি হইল সম্প্রতি । 

সুরপুরী বৈজয়ন্ত দানব আবাস 111 

দণ্ডজোর বাজ্বলে তাড়িত নিজ্ঞ নর । 

তর্ণ-প্রতিকার এর কর গুরুদেপ ! 
আকুল সাগরে কুল দেও দেবগণে । 

নমি আমি তারাপতি স্র-গুর্-পদে, 

পুরাও মনের বাঞ্কা এ বিপত্তিকালে ; 

চৌদিকে দানবদল ঘিরিছে স্গরগ, 



বরুণ । 

প্রথম অঙ্ক । ১১ 

দেব-চিহ্নু অন্তুহিত দনুজ-প্রভাবে ; 
নগণ্য কীটানু-স্ম বিবুধ-নিকর 

প্রকৃতি মুকুরে এবে হ'তেছে বিদ্ফিত 3 

অনন্ত জলধি-জলে নিমগ্র অমর ; 

দৈতা-তআোতে ভেসে গেছে দেবের আবাস, 
করিছে দলুজদল কত অত্যাচার, 

সভিতে শক্ষম ধর! দেখ চক্ষু মেলি । 

শাস্ভিদেবী মভাষান! করেছে এখন, 

অশান্তি জঞ্াল-ক্তালে ঘিরিছে ধরণী ; 

তমি ন' ভরা'লে দেবে কে তরাবে আর, 

বিপদ সময়ে ভেই এসেছি হেখায় । 

ভোমার অগাধ জ্ঞান শান আলোচন!, 

বিদ্যা বুদ্ধি অসামানা। বিদিত জগতে ; 

তাবে কেন তব শিষ্য ছুস্তর সমূদ্রে 

ভাসিছে ভেলার মত দানব-হিলোলে ? 

বিধির বিধান কেহ ন। পারে লভিবতে, 

তেই দেব নতশির দন্তজের পদে। 

দেবের বিমল যশ: ডুবিল সলিলে। 

কহ দেব কিব| হেত দয়াল ঈশ্বর 

অমর নিকর প্রতি নিঠর ভীষণ £ 
কি দোষ করিল দেব বিধি সনিধানে ; 

কেন এত অপমান দেবের ললাটে, 



৯. 

সোম । 

দগ্ডজ-দললন । 

আনান অক্ষরে লেখা! ছিল এতকাল । 

কোন্ গুণে দৈত্যপতি তৃষিয়! বিধিরে 
লভিল ঈপ্সিত ফল দেব-দৈত্য বরণে ১ 

এভই লাঞ্ন! ঘদি ভঞ্জিবে অমর, 

কেন তবে দিয়! সুরে সর্বন শীষ স্থান, 

করিল! দন্রজপদে দলিত আবার । 

কুহেলিক। সমাচ্ছন্সম বিধির কৌশল, 

কে পারে পশিতে তাহে ; গভীর সমস্যা । 
ছুরগতির শেষ্সীম ভুপ্তিছে দেবতা, 

তবু কি বিধির হৃদে নাহি ফুটে দয়া? । 
পাষাণে নিশ্মিত খল পাষাণ ভুতিত।, 

তেই দেব ছুঃখে নাহি ঝরে এগজল । 

শিলাময়ী নাহি হ'লে গলিত নিশ্চয়, 

যোগেন্দ্র-মোহিনী তার দেবা যোগমায়া | 

কহ দেব ! দেবগণে উদ্ধার উপায় : 

কেন আর ছুঃখরাশি বহে দেবগণ ; 

কেনব! ভাসিছি মোর! বিপদ-সাগরে । 
করদেব অবিলম্ধে উচিত বিধান 

কেমনে তরিবে দেব আপদ-সাগরে। 

শাল্মলী কুস্তম ফুটি নিদাঘ পবনে, 

রচে চারু আস্তরণ তরুপাদমুলে, 

তুষার বরণ জিনি ধবল তুলায়; 



সূর্ম | 

প্রথম তঙ্ক | ১৩ 

ভঙ্গ শর্গবাস হ'তে বিদিব কুক্তুম, 
[তমতি পড়েছে *দত্য-বায়ুর আঘাডে । 

স্র-তরি কাল-সিন্ধ-আতল-গরভে 

মা প্রায় : হের দেন! উদ্ধারে সন্বর | 

দন্যক্তে ভাসিছে আছি পিশাচের হাসি 

ভরের শুর স্মরি গাপন অন্তরে : 
'ভাবিছে দানন দল, বুপ! এভকাল 

(দননাম আহঙগেতে আছিল নীরব, 

বক্ষ যক্ষ নর ?দতা মোহের মন্দিরে ; 

পরীক্ষিত সর-শোধ্য বিগত আবে, 

কি ভয় কি ভয় আর দেবহার নামে। 

ধর/পৃষ্ঠ হ'তে লুপ্ত দেসের মাহাত্ম্য ; 
কেভ না পুজিবে আব অমর নিচয়। 

ডুবিল দেবত। এনে গভীর তিমিরে 111 

ছুর্গতি নাশের পথ ক উদ্ভাবন 

রাখ ছে দেবের মান বিলম-সঙ্কটে । 

বৃহস্পতি বার গুরু চাহার বিপদ 

স্মরিয়া সরমে মুখ জাতেছে নমিত : 

দোনর ভর্ভাগ্য-বার্জা সুস্পষ্ট শক্ষরে 

ইতিবুশ ভার স্বরে গাবে চিরদিন ; 

অমর, লাঞ্চিত হয়ে দনুজের করে, 
ডুবাইল প্রনিপভি দানব-সলিলে। 



১৪ দহজ-দলন। 

স্ব্গ-চ্যুত ষভ্ত-দ্রষ্ট আমর! সাই 

গুহশন্যা মানহীন, ভূণের মতন 
'ভাসিজেছি কালজ্দোতে লক্ষ্যশুন্া ভয়ে । 
শক্তিশ্ন্য দেব্ুজ দানব-আাহাবে। 

নগণ্য দন্দজ-কুল জিনিল মরে, 

কি কৌশলে, কহ দেব ! বুঝিতে আন্ষম । 
পুজিল এত্েক কাল বিভিত নিপানে 

যক্গ রক্ষ দৈত্য নর, দেবনা-নিকরে ১ 

কিন্তু আজি হ'তে খলু অমরের স্থলে, 
দানব-তচ্টন! ভনে হবে প্রতিষ্ঠিত ১ 
ন| পুজি দেবভাবুন্দে পুজিব দন্তজে | 

বুহুস্পতি । কেন দেব ভীত এত ছানন্রর ভয়ে, 
ভলেছ কি পর্বকপ1--জাগে না স্মরণে 

মায়ের আাম্মাস বাণী? মহিষ আন্তুব 
করিয়। সংভার মাতা জগত-জননী 

দেব স্তবে 'তুস্ট জ'য়ে কহিল গন্তীরে ১ 
“যখনি বিপদ-সিন্ধু গ্রাসিবে অমর, 
স্মারিবে আমায় সবে নিভীক জদয়ে, 
তখনি শমিব বাধা বিপদ ভীবণ, 
দেব-হিত- তরে মম আবিভাব ভিনে 1৮ 

বন্গুধ!-পালিনী দেবী পুর্ণেন্দুভালিকা, 
দুক্ধৃতি বিনাশ হেতু হ'ন আবিড়তা 



প্রথম অঙ্ক । ৯৫ 

সময়ে সময়ে দেব! ধরণী উপরে । 

যাঁও সব স্তরগণ হিমাদ্রির মূলে, 
ডাক সেই যোগমায়া আনন্দ-দীয়িনী, 

বিপদ-সাগর-তরি' মুক্তি-কলতরু ; 

নিশ্চয় আপদ-সিন্ধু শুধষিবে জননী, 

দেবের ছুর্গতি দরে যাইবে অচিরে । 

দন্ুজ-পক্গজ রূপি যাবে অস্তাচলে ; 

আপনি আসিয়া মাতা ভক্ত-রণক্ষেনে, 

তরগাড়ে কবি ভক্তদ্ল করিপণে সংগ্রাম, 

নাশিবে শরাতিরন্দ নিমেষ ভিতরে । 

মায়াবীজে যোক্তি দেন? পুর্ন প্রণব, 

চ্ান-দ!প জ্বালি, হিয়া করি জালোকিত, 

ভাশ্কচি-ইন্গন ক্ষেপি পদ্ধি-হ হবতে। 

ধাসনা-চল্দন সহ দিয়; প্রেম ধপ, 

পীতি পুপ্দে গাথি মাল। দিয়া উপহার, 

এক মনে ডাক মায় নিত নিজ্জনে ; 

পোহাবে হামসী-নিশ!, বহিবে শাল্ছির 

ব্ৌোত বিমল পবনে, নাশিলে পিশ্চয় 

দয়ামযী ম্হামায় দানব নিকরে) 

দন্টুজ-কণ্টক-তরু হইবে নিশ্মল। 

দেবগণ । নমি তবে দেবুর আশীষ দেবেরে, 

এখনি চলিল্স মোরা তোমার জাদেশে, 



টনি নুভ দলন। 

পুজিতে আন্িকা-পদ যথাশক্তি জানে, 
হিমাদ্রির পাদমুলে নিভত কন্দরে। 

বৃহস্পতি । দেবের বাসন! পুর্ণ হউক মহর, 

যোগমায়! বলে দৈতা ধা'ক্ রসাতলে। 

| ০৮ ব্দগ্র শস্কান 

( গত ) বিপদে ধেরয পরা মহান লক্দণ--৮ 

শাঙ্ের মুখের বাণী ১ কিছু প্রুরদলা 

হারল বিপদকালে নখন ধারত।, 

বিন্মরিল প্েবোসাকা নিয়তির ৮ হী, 

কার সাধ্য পালে নাদু আসন জীবনে $ 

কালের জটিল বিপি শাসে দেব দেতা 

পম্দগ কিলর নর সমভাপে সদ ; 

দেখা যাক মাড-কীন্তি দানপ বিনাশে। 

| প্রস্থান । 



প্ । 

হয | 

ব(যু । 

প্রথম অঙ্ক । 

হি) ৯ 
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ভিমাির গর ) 

০ ন5৮, শা, লাল, শী, শি, 77. শখ পচা 

দলছল গেবিক্দলন্গ কর্র€গাড়ে আনান । 

শমি আমি মভাদেবি শিব তাসবিনি 

আনন গকৃভি মি পুশলদাবিনি 

ভদ্রা বৌডর। নিত্যা মাত আঅন্নিবনাশিনি 

সোম । ্রঙ্গাগুব্যাপিকা দেবি ভ্রিলোক্ঠাবিণি 

পৃষ্য । জগছ্ধাত্রী সসবমাত। ক্রমি সনলশন্তিৎ । 
বরুণ । তীমুদীরূপিণী গৌরী দেও মাহ? মুক্তি ॥ 
বুবের । ইস্দুন্বরপিন। দেবা আখ প্রদাযফিনা। 

ইন । 

যম । 

বায়ু। 

কল্যাণ-রূপিনি শিবে £ বিজবিনাশিলী ॥ 
বু্ি। সিদ্ধি জগদঙ্গে দানব্দলনি ! 

শরণ্য। বরণা। কমি লল্নান্বরপিনী ॥ 

সোম । দ্রঃখার্ণবে মগ জানে উদ্ধারকারিণী | 

সুষ্য | প্রতিষ্ঠান্স রূপ। ক্ষত) গত্তিনাশ্দিলী 1 



৯৮ পট চলন । 

বরুণ । অতি সৌম্য। অতি রৌছা চৈতচ্ঠরূপিনী | 
কুবের । ছুর্গপারা ভুর্গরদেবী হহখবিমদ্দিনী ॥ 

ইন্দ্র । আপারে দুস্তরে ঘোরে ব্ৃহিত্ররপিনী | 

ভীষণ বিপদ মাতঃ ভুমি বিনাশিনী ॥ 

হম। জুজ্নাশ হেত মাগো বর এহরণ। 

বায়ু । ঘঢ।ও দেনের দুঃখ শালি প্রবণ । 

সোম । বুছিরূপে স্পব জীবে কর আবস্থান । 
লুম্য।  নিদ্রারূপে জীনদেহে সদা নক্্রমান ॥ 
বরুণ | ক্ষুধা তুন্গ শক্ষিকপে জবস্থিতি মার । 

কুবের । আঅনিত্য-স'সাবর-মানে ভিনি মাত সার ॥ 

ইজ্দ। শান্তি ক্ষান্ডি লভন্ঞারূপে বা চরাচর | 

যম । আনা দয় কান্তি মায়া ডুখের আকর ॥ 

বায়ু। মায়ের কৌশল- চন ঘুরিছে সতত | 
[সাম ! সেই চক্ছে ঘুপ্পে ভনে জীব জন্ু যত ॥ 

সুধ্য | মাতৃরূপে প্রতি গুহে মায়ের বিরাজ । 

বরুণ । কন্য।রূপে গুহে গৃহে সাাধিছেন কাজ ॥ 
কুনের । ভুমি পিহা তুমি মাত! ছুহিতারূপিনী । 
উন্দ্র | সাদর সোদরা ভারা বিশ্বপ্রকাশিনী ॥ 

যম । মাতপুূজা কর সনে জীবনের সার। 

পায়ু । মাত! মোর দয়ামরী অনন্য ভাঙার 1 

সোম । নমস্থে শরণো ভদে জংসন্মজপিনা । 

সুদ্য। পুর্শেন্দুভালিকে মাতঃ বিএবিমোক্ধিনী ॥ 



পথম আঅঙ্চ। ৯৯ 

বরুণ। নিশুস্ত শুস্তের তরে রাজাজন্ট হয়ে । 
কুবের। ডাকিছি কাতরে মোর! দেবি মহা।মায়ে 
সকলে । দৈত্যের দারুণ রণে যত স্ুরগণ, 

হাত-সবব হ'য়ে তারা করিছে রোদন : 

তুমি না চাতিলে মাতঃ ব্রিতাপহারিণি । 

অশ্তরে ঘিরিবে ধরা নগেন্দ্রনন্দিনি ! 

(সামপায়ী দেব মোরা অন্তর সমরে। 

জিপ বিদিব মাতঃ দানবের করে ॥ 

তমি শষ ভুমি শ্িঠি কমি সংহারিণী | 

স্ন্থেরে নাশ্য়। তাপ ঘুচাও জননি ! 

নিবিট--চা।ডাঠেক। | 

(নত; হল নিলা ০ জালে | 

গপগ্ বঙ্গাথু লিপু ওল শো গালে । 

গন তর আরশি, 

মরিয়। দুশ্যা চার, 

এার:তছে তব বান্তি লারু লধ21. 



হঠ ধটাজ-দলন | 

শারদ চান্দু ভাসে, 

উঠি, স্থনীল আকাশে, 

পায় তল যশোগান পুলকিত প্রাণে ॥ 

দাঁনন শিকরে,।' ল্াঞ্ছিচ্চে মরে, 

কে আছে এমন লস পিপদ উদ্ধাবে 3 

আপদশাশলা মার কর্শা কটাক্ষ (পিনে ॥ 

(যাগাগণ সদাচারে, 

ভগ ৩প ধ্যান করণে, 

শনপ্ত নভিমা ভুল লা পা সন্ধানে । 

পুজো দাস নাভাজ্ঞালে, 

শক্চতি পরাতে পুঙুদে, 

'অন্তিনেতে কান দি না তহানবি বর ভবনে ॥ 

€ পাব্বতার প্রপেশ।, 

পার্শবতী । করিছ কাহার স্তব গুহে দেবগণ ' 
স্তবের কারণ ক্বা--কিবা প্রয়োজন ॥ 

২ পাব্বতীর শরার হতে অন্বিাখ উচ্ছল ) 

আস্বিকা । ( পার্বতী শুাতি )-- 

দিতি-তনয় জিনি শু ছুবাশয়। 

সৌভাগ্য সুষ্যের তার হয়েছে উদয় ॥ 
সেই দৈত্য বিনাশিতে বত স্থরগণ । 
আমারে করিছে সত্ব মনের মতন ॥ 



প্রথম অঙ্ক । ২১ 

€(দেবগণের প্রতি )--- 
মহেন্দ্-প্রমুখ দেব কেন এত ভীত ? 

তুর্ণ ই অন্তরকুল হইবে নিভিভত । 

বিশ্বের জননী আমি বিশ্বপ্রসবিনী । 

শান্তির আলয় আমি অশিববারিণী ॥ 

যাও তবে স্সীয় স্থ'নে, শুস্তের নিধন 
এখনি সাধিব আমি দেবের কারণ। 

ছুবুন্তড দমন হেতু আবির্ভাব ভবে । 

দৈত্যকুল নিরমূল করিব আহবে ॥ 
জামার সম্ভান ভোর! দানবের ভয়ে । 

বালি দেবের মান কাপুরুষ হ'য়ে ॥ 

শক্তি- শুন্য বীধ্য-শুন্য হইল অমর, 

ধরাধামে নাহি সার শুস্তের দোসর । 

মদমন্ড দৈত্যপণ্ত জিনিয়া আভল, 

"হেরিছে সরাব সম এ বিশাল সব; 

এখনি বুঝিবে শুস্ত দানব-ঈন্শ র, 

অমর-দল্সজ-রণ কত ভয়ঙ্গর । 

সক্লেব প্রস্থান । 

৭6১ 



প্রথম অস্ক । 

৮” “৪ ঈী ৩8ৎ--- 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক | 

৮২০5 - 

হিমাড্ডির পাপসুলে। 

ধরণী । (স্দথগত ) দানবের পদভরে কম্পিত। মেদিনী, 

সহিতেছে অন্ত্যাচার দিবস-যামিনী ; 

দন্ুজের পদনূলে দেবতার শির, 

বক্ষ: ভেসে পড়িতেছে সুর নেত্রনীর ; 

কোথা মাতঃ যোগমায়। জগত-পালিনি? 

বক্ষ দেবি নিরাশয়। দুহিতা ধরণী ; 

ধরিত্রীর পাপ তাপ করিয়। বিনাশ, 

তুর্ণ নাশি দৈত্যকুল হওহে গ্রকাশ। 

(উপর হইতে অন্থিকার আবিভান ) 

€ প্রকাশ্যে ) নমি দেবি স্থুলোচনে দয়া পারাশার 

দানব-বিদগ্ধ পরা করহ উদ্ধারু ॥ 

দৈত্যপতি শুস্ত করে ভূবন-পাঁলিকে ! 
সহিছি সহ জ্বাল। শশাঙ্গ ভালিকে ! 



এ ৭32৩৮ 

জান্ছিকা । 

ধরণী। 

প্রথম অঙ্ক । ২৩ 

নিস্তারে! বিপদে দেবি বিত্পবিনাশিনি ! 

ঘুচাও নরক হ্বাল! শান্তি প্রসবিনি ! 
আর না সহিতে পারি দৈত্য পদভার, 

বিপদ সাগর হ'তে করহ নিস্তার । 

কেন দেবি হেরি তব বিষণ্ন বদন ? 

কেন বহ্চি দহে তব জদয়-কানন ? 

কেন বা ঝরিছে তব নয়নের জল ? 

মঙীবর্ণ হ'ল কেন বরণ শ্যামল ? 

সকল আধেয় তব, তুমি মুলাধার, 

দুর্গতি সাধনে তন আছে সাধ্য কার ? 

এখনি কেশাগ্ডে ধরি শাসিব তাহারে, 

ধরণীর অত্যাচার সহিতে কে পারে ? 

ভূত ভবিষ্যত যার চক্ষুর উপর, 

ভাঁতিছে যাহার চো'খে বিশ্ব-চরাচর ; 

বর্তমান দশা মোর বিদিত যখন, 
তবু কেন জিত্ঞাসিছ বিষাদ কারণ ? 
দৈত্যপতি শুন্ত-চমূ অমর- অন্বরে, 

গঞ্জিছে গম্ভীর নাদে, কো দণ্ড টক্কারে। 

তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহি ভূমগুলে, 
রুদ্রবলে বলীয়ান্ দানব সকলে । 

ঘুচাও অসহা জ্বাল! ; দেবের গৌরব 
স্কাপিয়া, বাড়াও নিজ ষশের সৌরভ 



২৪ দনুজ-দলন । 

অন্বিক । অচিরে দানবকুল করিৰ দলন, 

স্গীয় স্থানে কর দেবি সহরে গমন ; 

দেবগণ-নাততভায়ী করিয়। বিনাশ, 

অমর-পহ্কজ-রবি করিব প্রকাশ । 

দ্বানব আস্পদ্ধা হেরি মনে হেন লয়, 

দন্মজের প্রভ় বুঝি দেব কভু নয়। 

হউক অসংখ্য শুন্ত যুদ্ধে আগুয়ান, 

কার সাধা প্রাণ লয়ে করিবে প্রস্ান। 

সমূলে দানবকূল করিব নিপ্.ল, 

বিনে শান্তির নদী চুন্দি অদ্রিযুল। 

| ধখণাখ প্রস্থান । 

সঙ্গীত । 

একাল 1 

(ভাবতে গেলে মান্ষ পাগল হয়, স্তরে ) 

মাতৃপুজা সহজ কণা লন! । 

যদি সজ কথা ভুত, দদবকুল অবিরত, 

মাকে পূজে পরাজিত ভ”হ না ॥ 

কেবল ম্বখের কথার, গল! বাজনায়, 

মাডৃ-পৃজ। হয় না-_ 
বাঞ্ছ। মুল তুলি, হয়ে কুতৃহলি, 

দিলে আকঝবলি, ভয় অচ্চন! ॥ 



প্রথম অঙ্ক | ২৫ 
শর রও রা লরি রন 

(হায় রে ) প্রেম গঙ্গাজলে, হিংস। বিসর্জিলে, 
ভাই ভাই ভ'লে হয় আরাধন।--- 

চরাচরগণ, সাধনে মগন, 

হরে এক প্রাণ ডাক না ॥ 

দ[তিভেদ তলে, দ্বাদশ দল কমলে, 

মনে। বিছ্্দলে মায়ে পুজ না 

নালিয়ে ষশের ঢাক, ভিতরেতে দক, 

এমন পুজা মা লননা । 

৮৪ প্রজিনারে, মিল সব ঘবে, 

মাত-মন্থে জাগে ন।- 

নখ খা লাই সাই মিলি, দিয়ে কব1লি, 

বশ মার চবণ সান! ॥ 

সমান পবাণ গলে, 2পে 5গ পুলে, 

ত1৭বধেমাবণ আাঝাপনা ॥ 

( দরে 54 ও সঞগডেব প্রবেশ । 

৮%। সপুনন সঙ্গীত বরিয়া আবণ, 
সফল হইল দানব জীবন ; 

আয় ভাই মুড দ্যাখ অপরূপ, 
নযুন ঝলসে হেরি হেন রূপ; 

সার্থক হুইল দন্মজ-নয়ন, 
শুস্তের সমীপে চল্রে এখন । 



হও দন্ুজ-দলন । 

মুণ্ড। জ্বলিছে আগুণ, দহ্ছিছে পরাণ, 

করিছে গাদীগু রমণী উদ্যান ; 

স্বর্গের স্ুুষ্মা ভূতলে গড়ায়, 
চল ভাই চল জ্ভাপিতে রাজায়। 

চওড। অপরূপ বার্ভ। শুনিয়া শবণে, 

লবে দেত্য-ভুপ রমণী ভবনে, 
শোভার নিদান কামিনী-রতন, 

লইনে দৈতোশ করিয়। যতন । 

মুগ । দুর হতে আয় দেশি দুই ভাই, 

দেখিয়া দানব নয়ন জুড়াই ; 
বমবম বম রূপের প্রতিমা, 

ভাতিছে চৌদিকে সৌন্দধ্য গরিম! | 
চশু | আয় ভাই আয় চল শীঘ করি, 

প্রবেশি এখন মহা রাক্জ-পুরী ; 

দেখিস্ বামার নয়ন- আগুণে, 

গুড়িস্ না ষেন দানব-জীবনে । 
মু | কভুন। দহিবে বামার নয়ন, 

অনিরাম শাস্তি করিছে ব্ষণ ; 

বামার সংবাদ রাজার গোচরে, 
জ্ঞাপিব আমর মুহুর্ত ভিতরে |, 

চগু । দেবী কি মানবী বুঝিতে জক্ষম, 

ৰম্ বম্ বম্ শোৌভার চরষ ; 



প্রথম অন্ক। ২৭ 

জীবন্ত মুরতি কিন্ব। প্রতিকৃতি, 

অশক্ত দানর বুঝিতে সম্প্রতি । 

মুণ্ড। আকাশের চাদ ছাড়িয়। গগন, 

ফুটিল ভূতলে কহ কি কারণ ; 
সরান নরে সমান মাতায়, 

কার সাধ্য তার সন্নিকটে যায়। 

চগু। আয় দুই ভাই দিয়! করতালি, 

হর হর বলি নাচি কুতুহলি; 
“তন্দ মসি ত%” বুঝে সাধ্য কার, 

এই বেল! চল রাজার গোচর। 

( পটন্ষেপ ) 

-০৯৪১%-৬- 
০ স্প্ 



দ্বিতীয় অঙ্ক | 

প্রথম গভাঙ্ক | 

_ পট 

শন্ডের পামোদাগার 

শ্৬ ৭৮ আসান [ 

€ চন ক, উদ্তশ? ও বস্তা উপস্থিত 8) 

জজ 1 ( মেনক। প্রভতির প্রতি )- 

ধাসব্-বাসন1-মত সবে এতকাল, 

শামোদপ- শুরঙে শঙ্ে ভাসাতলে যতনে 

জীবনের শেষ অঙ্গ দানন-মল্দিরে, 

নিয়ত সঙ্গাভালাপি, অপুনন নন্ুনে, 

কর ভষ্ট নিরবধি দানব-ঈশম্বর ) 

স্গরগে সঙ্গীতস্ুধা করিয়া! ববণ, 

মাতালে অমরকুল ভিদশ-আলয়ে ; 

মাতাও দানববুন্দ জালাপি রানিনী, 

পিযুষে পিষুষ ববি, বিদগ্ধ হৃদয় 

কর সদ! শ্ুশীতহল ইন্দ্-নিভাননে ! 



মেনকা। 

উপবশী । 

সন্ত | 

শুস্ত। 

দ্বিতীয় অঙ্ক । ২৯ 

মদন-নিবাস-ভমি কন্দপ-শাহবে, 

হও অগ্রসর তুর্ণ লয়ে নেত্র-শর, 

হাব ভাব অস্সু শস্ক আমোঘ-নআায়ুধ ; 

কুহমেষু হানি গুস্তে কর পরাজয়, 

উঠাও কামের ঝড়; কীাপুক দৈত্যেন্দ | 
বিষ।দ-কালিমাবূত আমরা সকল, 

বন্দীভাবে তব গুহে এবে উপনীত : 

হৃদয় জুলিছে সদ, শরীর বিকল, 

আামোদ-প্রমোদ-ইচ্ছ। এবে অস্তরমিত | 

সর্গীয় প্রা মোবা দৈতা-ধুরন্র ! 
কিসে হয় দৈত্যামোদ বুঝিব কেমনে ; 

বিশেষ বন্দিনী মোরা নিষ্ ভান্তর ; 

কিরূপে দেতে।র বাঞ্ধ। পুণিব যতনে । 

শৃঙ্খলিত বন্দিনীর হৃদরে কখন, 

জাগে কি আমোদ-ইচ্ছা_প্রমোদ- কামন।, 

বিশুক্ষ-বিদগ্ধ-হাদে যাপিছি জীবন ; 

নৃত্য গীত মরুভূমে কড় ত ফুটে না। 
তোমর!1 বন্দিনী ধনি ! কাহার আদেশে ? 

বন্দী শুস্ত যার পদে প্রত্যন্ম-লাহবে, 

তার! কি বন্দিনা সাজি দৈত্য-কারাগাপে ? 

কেনব! ছলিছ মোরে ; পুরাও বাসনা ; 

স্বর্ণ পাত্রেতে স্কুরা আপনি দৈত্যেশ 



৩০ দন্ুজ-দলন । 

দিতেছে ঢালিয়া বত্বে, কর স্ধাপান। 
ইচ্ছামত নাচ গাও, মাতাও শুস্তেরে, 

শামোদ-হিলোলে আজি প্রমোদ-আলয়ে । 

নর্ভকীর শিরোমণি রূপের সাগর, 

তোমর। অপ্লরাদল বিদিত সংসারে । 

ক্ষমি স্সপরাধ, তুল কামের তুফান, 

উড়,ক দৈত্যেন্র আজি বিহঙ-গভিতে। 

মেনকা। ক্ষম দোষ দৈতা-ভুপ ! অনভ্যন্ত মোরা, 

পিযিতে দ[নন নুধ। দৈত্য-স্থখকরী, 

দৈতা-সুধা সুর চক্ষে হলাহল ভর! ; 

অক্ষম ভুলিতে মোরা আনন্দ-লহরী । 
উবশী । তথাপি আদেশ তব করিতে পালন, 

নৃত্য গীত বাদ্যে মন করিল অর্পণ । 

(সকলের নুতা গীত |) 

সঙ্গীত । 

আালেয়া- আাড়াঠেকা । 

এ জপ তো রনে না । 

জীপ ভ1%7 সথুপভো গু, লক্ষণ থাকে না 

পদ্মপত্রে বথা নীর জানিম্া কি জান না ॥ 
ভুলিয়া! মোহছের ছলনে, দারা পুজ সংমিলনে, 

মূল তত্ব বিস্মরণে, চিরদিন রবে লা! ॥ 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ৩১ 

ছুই দিন তরে ভবে, প্শিয়া জীবন-আহবে 

পঞ্চতে মিশিলে কনে, তাহাউ কেন ভাধনা ॥ 

নর আমোদ তরে, শিল্পার শিবশঙরে, 

কেনবা লনুয় হারে, নাশিছ 'আাঙ্খ-সাবধনা ॥ 

শন্ক।  চৈতন্যদায়িনী খামা ! অচৈতন্য মোরে, 
করিল! চৈতন্/ দান, বধিয়া সঙ্গীত- 
সুধা আাবণ-বিবরে ; লভহ বিশ্রাম । 

চি 

| নশুকাগনণের প্রন্থান। 

গম্ত। (গত) প্রমোদ-মদিরা-পানে উন্মসু-সংসার, 

শেষের ভীষণ দিন নাহি জাগে কড়ু 
স্মৃতির চিত্রিত পটে ; মুনের তবে 

জীবের অস্তিষ্ব ভবে, জেনেও জানিন! 

মোরা মোহের ছলনে ; কাট মোহপাশ। 

( চ% ও সুগ্ডের প্রবেশ । ) 

৯৪1 নমামি অকুররাজ । দৈত্য-কুলাধিপ ! 

মুণ্ড। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ত্রেলোক্য-প্রদীপ ! 

পুস্ত | কহ চণ্ড কহমুগ্ডকি সন্দেশ জাজি 

বহ উভে জ্রাতৃদ্বয় ! কহ ত্বরা করি। 

চগু। কি জার কহিৰ প্রভে। দৈত্যের ঈশ্বর ! 
পরমান্ুন্দরী এক কাঁমিনী-রতন, 

ন্ 



৩২ 

মুর । 

৮২৪ । 

মু । 

দ%জ-দগান। 

হিমাচল আলো করি, দন্ুজ প্রবর : 

দাড়িয়ে রয়েছে কিবা শয়ন-রঞ্জন । 

ভাক্কর চিত্রিত চিত্র নিরূুপম অতি, 

মনোহর! ভামিনার রূপের কিরণ, 

বর্ণিতে কাহার সাধ্য শুন মহামতি । 
৮াববঙ্গী রূপের খনি শোতার সদন । 

পাদমুল ঢুদ্দি পড়ে ক্রু কেশ তার, 

জরলদ পাইয়া ল্্জ্ছ! লকায় আকাশে £ 

ভল-ফুল-জিনি নাস! নবীন বামার ; 
বান হেরিয়। চাঁদ সরে মেখপাশে । 

নয়ন নিরখি তাঁর, বিভ্গ খর্ডন, 

লজ্জায় তিচ্তেনা! কড় মানব- সকাশে, 
ম্ণে অত্র ক্ষণে তত করে বিচরণ ২ 

রুপের আভায় তার দশদিক ভাসে । 
শ্রকোমল বাছুলত। অতুল ভবনে, 

আন্বুজবদন!, ওষ্ঠ বিদ্বের সমান ; 
স্বরস্তাস্তস্তোরু- রম! বসিয়। বিনে, 

হাসিয়া ফেলিছে মুক্তা, পিঙ্গল-বয্ান ! 

পীনোন্দত পয়োধরা গুরু-নিতন্দিনী, 

দ্বিতীয়! নাহিক তার শুন দৈত্যেন্ধর | 

৮ম্পক কুন্থমনিভা চারুসিমন্ভিনী, 

কু কি অস্ুর ভোগ্যা হবে, ভাগ্যধর । 



মুগ্ু। 

শন্ু। 

সগাব। 

৫৮ 

দ্বিতীয় অঙ্ক । 

এনেছ গজের রত, হ'তে পুরন্দর, 

উচ্চৈ£শ্রব। লভিয়াছ নিজ বাহুবলে, 

সহংস বিমান সেবে দনুজ-ঈশ্খর ! 

বিপুল এশপ্য তব সমর-কৌশলে । 

কিন্তু তব গুহে নাই এ হেন কামিনী, 

কন্দপ-নিব।স-বম1! অভি প্ললোচনা ; 

মান শীস্র জেন রম|; দিবস মামিনী 

ভূপ্ত সুখ ; নহে মোর কবির কল্পন! । 

কোথা মোর দুত-শ্রেষ্ঠ স্তগ্রীব স্থমতি ! 

€ জঠানের লগে গ্রাবেশ | 

ক রাজন কি আন্ছ। কর মোর পারি? 

মাও এরা যেন ধরা নাভি জানে ভব 

পদ-সঞালন । আন শীত্ব চারু রমা । 

হিমাদ্রির মূলদেশে শোভিছে কামিনা, 

যাঁও শীত বায়ুবেগে, আন ত্বর। তাকে । 

নিশুভ্ত শুন্তেরে হেবি যারে ইচ্ছ! তার 

বরুক স্বামি পদে : নাঠি দোষ তাছে। 

নতুবা শুস্ডের রোষ হ'য়ে প্রজ্্বলিত 
দহিবে বামায় ; তার নাহিক নিস্তার । 

কছিও রমারে মম নীরহ-বর্তা | 



৩৪ ধনুজ-দলন । 

দানব-মানব-দেব-রান্গস-কিন্নর, 

কে ন! ডরে শুস্ত সনে পশিতে আহব ? 

নগ্রীব। যে আজ্ঞা । পাঁলিতে আদেশ.তব, নিয়ত 

প্রস্তুত এ দাস; ৮লিন্ু ; আশীব মোরে । 

! সকলের প্রস্থান 
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“ভিমাদ্ির পাদদেশে । 

অন্বিকা আসীনা । 

(স্তগীবের ধীরে ধীরে প্রবেশ ।) 

লুত্রীব । (ন্বগত ) একি তাঁত্রের আকর ? কিনব! শবর্ণখনি ? 

অথবা লেগেছে বন্তি পাহাড়ের গায় ? 

ভ্রান্ত আমি; এই সেই সুন্দরী ললন। 

যাহার উদ্দেশ্যে প্রভূ প্রেরিল। আমারে, 

দৌত্যকার্য্য করিবারে অতি সাবধানে । 

( প্রকাশ্যে ) দানবী মানবী দেবী নাহি জ্ঞান মোর, 

যেন। কেন হও তুমি শুনহ বচন, 

দৈত্যেশখ্বর গুলী শুস্ত প্রেরিয়াছে মোরে 

দুতরূপে তব স্থানে, লইতে তোমায় |. 

শুনি তব অপরূপ রূপের বারতা, “ 

শুস্তের বাসন! শুন ললন।-ললাম ! 

ভজ তাকে ভর্তারূপে চঞ্চল-মপাঙ্গি ! 



৩৬ 

চাঙ্দিক| | 

দন্ছুজ-দলন | 

( সহান্যে )-- 

নাহি ভেরি কোন বাধ! বরিতে দেত্যেন্দ্ে 

স্লামী পদে; কিন্থু শুন জাঁছে মোর এক 

প্রতিজ্ঞ। ভীষণ ; অল্ল বুদ্ধি হেত যাহা 

করিন্ত পুরবে আামি, দৈহ্য দূতঞ্েন্ট ! 
“তে মোরে জিনিবে সঙ্ছে।, যেব। শ্রত্িবল, 

যে মোর নাশিবে দর্প, সেই হবে পতি |” 

বুষস্ষন্দ শাল প্রাংস্ঞ মহাভজ প্রক্ত 

তন; অজেয় সমরে। যাও অবিলন্দে 

নল তাকে মোর পণ: আশ্গক সমবে, 

সহজে জিনিয়া যুদ্ধে লয়ে যাক মোরে । 

€ হাসিয়া )-- 

কি কথা কহিলে রমে ! ঢা শুম্তসহ 

করিবারে রণ ? বার অগ্ে নাহি তিচ্ে 
ঘবলোকো পুরূম কেত ভীষণ আহাবে. 

তাঁর সঙ্ক যুঝিবারে বার্ভ। কর তুমি ? 
বাসব-গ্রমুখ দেব পরাজিত যার 

নান্থবলে : জ্রষট-রাজা হত-লজ্ যার 

সমর কৌশলে, সার সঙ্গে চাহ রণ ? 

যাহাক প্রাঙ্গণে দেবের সম্পদ্দ যত, 

ঘোষিছে বিজয় বার্তা দৈত্যেশ শুস্তের, 

তার সঙ্গে বালিকার সম্মুখ সমর !!! 
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ছাড় পণ, চল শীপ্র জামার সংহতি 

অন্থররাজের পুরী; অন্ুর-পুঙ্গব 
উল্লাস-তরঙ্গে যথা রঙ্গে ভাসে সদা । 
কোমল তোমার দেহ, মন্মণ সমরে 

চেষ্ট জিনিবারে শুন্তে, শুন উপদেশ । 
শন্বিকা। যাও দূত শীঘ্র তুমি প্রভুর নিকটে 

ভতব। বুগ! বাক্যব্যয় কেন বা করিছ ? 

নলী গুস্ত নিশম্তেরে কহ মোর পণ । 

! নন্বিকার প্রস্চান। 

লর্গীন। (ন্গত ) আমিত সন্দেশবহ চলিন্ু সত্বর, 
বামার সংবাদসহ প্রভুর সকাশে। 

ধন্ঠ নারী, ধন্য পণ, আতুল জগতে ; 
শল্সহ যুবিবারে অনলার আশ !!! 

| শ্রগীনেব প্রস্থান | 
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শুস্তের দরবারগুভ ৷ 

€ মন্ত্রীর প্রতি )-- 

কহ রাজ্োর কুশল, সচিব-প্রধান 

মম ; রাজা মধ্যে কেহ করেনাত কড়ি 

শক্তি নাম উচ্চারণ ; শক্তি-সেবা এ স্- 

রাজো কক্তনা সম্ভবে : শস্ুর কিন্কর 

নিশুন্ু-আহাজ ৫ম যার অধিপতি, 

সে দৈত্য-রাজন্বে কক্ত শক্তির অচ্চন। 

হাবেন। হবেন। মন্ত্রি! জানিও নিশ্চয় । 

শক্তি- জড়, তার সেবা করে ফেরু সম 

ভীরু কাপুরুষ দল ; জড়-সেবা ভবে 
আকাশ-কুস্তম-সম অলীক নিশ্চয় । 

গুহে গুহে শিবপুজা! মঙ্গল আরতি, 

শুস্ডতের বাসন! মন্ত হউক সাধিত । 

শস্তভি-স্বৌ দৈত্য পেলে দেও কারাগারে, 

ঝইমধ্যে রাষ্ট কর শুজ্ডের আদেশ । 
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ক্ষম অপরাধ দেব! শক্তি-শুন্ শিব, 
শব সম সার হীন, শ্মশানে নিক্ষেপ 

যোগ্য ; কি ফল অচ্চিলে শুধু শবদেহ । 
জগতে শক্তির ক্রীড়া হ'তেছে নিয়ত, 

খেলিছে চৌদিকে শক্তি চক্ষের উপরে । 
অনল, অনিল, জল জগত মাঝারে 

সাধিছে অশেষ কাধ্য মহাশক্তি বলে । 

স্ুল সুন্মম জড়ে দেখ শকতির খেলা, 

শক্তি বিন। চন্দ্র সুধ্য কবির কল্পনা । 

নিভৃতি চর্চিত ভন পিরি উঠা বিষ, 
শক্তির শকতি হেতু বাঁচিল জীবনে ; 

শক্তি নিন। বশ্্ন্ধরা মরুভমি প্রায়, 

শক্তি হীন শিব পুজ! অসন্ব ভবে । 
বিরুব ভুর্ববল যারা বন্তধ। ভিতরে, 

শক্তি-সেবা করে তারা শক্তি-লাভ হেত ; 

শক্তি সম শক্তিশালা দন্ুজ শিকর, 

নমিবে শক্তির পদে শক্তিলাত তরে € 

যাও মন্ত্রি! ত্বরা করি প্রচারো গাদেশ 

মোর প্রতি গুহে আজি ১ স্থানে স্থানে 

পিণাক পাণির মুর্তি হ'ক প্রতিষ্ঠিত ; 
শৈব-মৃন্তে কর সব দৈত্যেরে দীক্ষিত ; 
শিন শিব বলি মুখে জাগ্ডক দানন ; 



মম দনুজ-দলন। 
শা রতন তত 

দানব দানবী সব হয়ে রুদ্র-ভক্ত 

অহনিশি করে যেন রুদ্র নাম জপ । 
মন্ত্রী।- ভেবে দেখ দৈত্যপতি ! আপন অন্তরে, 

কার শক্তি লভি তুমি কহিতেছ বাণী, 

কার শক্তি ত্রমে তব গতায়াত ভবে 

তবু কি শক্তির খেল! অবহেলি মনে, 
শক্তিরে দলিতে চাও নিজ পদতলে €% 

মুতের নাহিক শক্তি--নআাছে যন্ত্র সব, 

শক্ভিুন্য হ'য়ে জীব থরে কি আকার। 

 স্থগ্রাবের প্রবেশ। ) 

শুণ্ত। কহ দৈত্য-দূত ! কোখায় কামিনী এবে, 
রাখিলে কোথায় বাম! ১ শুস্তের বাসন। 

সত্বর হেরিতে তারে, কহ শীঘ্র করি ।. 

সুতীব। নমি আমি দৈত্য-ভূপ ! বিহিত বিধানে, 
বামার পণের কথা আুনহ আাবণে ; 

বে তারে জিনিবে রণে সেই হবে পতি, 

সমর ব্যতীত তারে না পাবে সম্প্রতি । 

বাল্যকালে ক'রেছিল প্রতিজ্ঞা রমণী, 

প্রাতিজ্ঞ! পুরণ কক্ধি আন দৈত্যমণি ! 
শত শশি নখতলে পড়িয়! লরটায়, 
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নয়নে এ হেন রূপ হেরি না কোথায় । 

রূপ-সিন্ধু উলিছে যৌবন-পবনে, 
কার সাধ্য হেন রাঁম। নিরখে নয়নে, ; 

সৌন্দধ্য-অনলে তার পতঙ্গ সমান, 

দহিছে সুকল সদা, অপুবব বয়ান । 

শোভার আধার নেএ বধিছে নিয়ত 

শান্তি ভুধা; মরামর হ'তেছে প্রণত । 

ভবন-মোহিনী দেবা হেরিয়! নয়নে, 

ধৃঙার্থ হইল আমি দানব জাবধনে। 

পামার প্রতিজ্ঞ। সনি বাখানি তাহারে : 

কোন্ বীর-বাল। দূত! বটে সে রমণী ? 

কোন্ দেশে বাস তার £ কিপা প্রয়োজনে 

এসেছে নবীনা রাম! হিমাদ্রির মুলে £ 

শুস্তের খীয়ং বাত! বলেছ কি তারে ? 

কি সাহাসে সিমন্তিনী কহিল প্রতিঙ্ঞ 

তার, শুস্ত-দূত অঙ্ে 7 রমণী চঞ্চল! 
তি, তাহে নাহি ভিতাহিত জবান তার। 

নতুব! বল! বাল! চাহে যুবিবারে 

শুস্তসহ সম্মুখ-সমরে ; অনিদিতা 

মম ভূজবল বামা, বুঝিনু নিশ্চয় । 
যার পদে কাপে ধরা, সামান্য পবনে 

যণ। রস্তাতরু-শির, তার সহ চাহে 



২ 

চঙ্গীব। 

দন্ুজ্জ-দৃলন্ 

রামা, করিতে সংগ্রাম £? বার বাহুবলে 

নিক্ধ।শিত স্থুরগণ সুরপুরী হ'তে, 

তার সঙ্গে চাহে যুদ্ধ করিতে রমণী ? 
কন্দর্পের লীল!-ভূমি পঙ্ষজ-নয়ন। 

সহজে জিনিবে শুভ্ভে মদন-স্ংগ্রামে, 

সহজে বাধিবে মোরে বেণীর বনে । 

যে শুস্তের ভয়ে কাপে অমর নিকর, 

- শার্দ,ল তাড়িত ম্বগ যথা! বনমাঝে- - 

সে শুস্তের সনে সাধ করিতে সমর 

সামান্যা বামার, দূত ! বুঝিন। রহস্য । 

রমণীয় মুদ্তি হেরি হইল বাসনা, 

কোকনদ পদে পড়ি জুড়াই যাতনা ; 

বীণ।-বিনিন্দিত-ন্যরে ভাষিছে রমণী, 
অপুর্ব আঁকার তার পুর্ণ-জোতিঃ খনি । 
কোথায় নিবাস তার--কেন অক্রিমূলে ? 
কাহার তনুজ। ? গেছি জিশ্গ্কাসিতে ভুলে 

দেবী মহামায়! বুঝি এসেছে ধরায়, 
ভাঁতিছে সমস্ত গ্রিক তাহার শোভায় ! 

যাও বীর ত্বরা করি নম তার পদে, 

পাইবে কুলে কুল সম্পদ বিপদে । 
অময়ের বিদ্ব নাশ করিতে জননী, 

*এসেছেম নগমুলে বিপদ্দবাক্গিণী ।. 
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» শান্তি-প্রত্রবণ তিনি করুণ সাগর, . 
অবতী। অব্রিপার্থখে শুন দৈতোম্বর ! 

কে বুঝে জগতী-তলে বিধির কৌশল ; 

দুত মুখে শুনিলাম অপরূপ কথা; 

মায়াময়ী যোগমায়া ছলিতে দানবে, 

আমিল কি নগমুলে ভাবিছি অন্তরে । 

নতুঁব৷ প্রতিভ্৪। হেন সামান্য রমণী, 

কভু কি করিতে পারে ? শুন দেত্যুপ ! 
দেবতার মায়া বুঝ! অসাধ্য দানবে ; 

দলুজ অক্ষম দেব-মন্প্-উদ্ঘাটনে । 

বিশেষ সতক হও দন্ুজ-পুজব ! 
ধড়ই সন্দেহ মোর হ'তেছে তন্থরে । 

কি কথ! কহিছ দূত ! শুস্তের সকাশে, 
বামার শকতি যদি পারে জিনিবারে 

সন্ত সম বীরে, ভবে সকলি সন্তবে । 

' অদম্য হদয় মোর অয়োময় খলু, 

কার সাধ্য দমে তাহ বস্ুধ।-ভিতরে ? 

এখনি কেশেতে ধরি আনিব বামায়, 

শক্তির রাজত্ব নাই হৃদয়- প্রদেশে 

মন। দানব-হাকাশে নাহি শক্তি-তাঁয়। । 

কবির কল্পন। শক্তি---বাতুল-প্রলাপ । 

রুদ্রের সেবক শামি রুদ্্রমম বলী 



দ2জ- দলপ। 

আমি কি ডরাই কভু সামান্য। বামারে ?. 

বণ-ভুমি ক্রীড়।-ক্ষেত্র মম । কোখ! মোর 

সেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ ধূঅনেতদ্র এবে ! 

€( পেগে ধুমলোচনের প্রবেশ 1) 

( পমলোচনের প্রতি )-- 

শমলোচন। 

১ । 

এখনি হিমাদ্রিগুলে দানব্-বাহিনা - 

সহ করহ গমন ; পর যুদ্ধ-সাজ ; 
আন বাস! শী বীর! পুরাণ বাসন। 

ক্তিও বামারে কেন বুথা রক্তপাতে 

সজিবে শোণিত নদী ? ভাসাবে ধরণা £ 

দানধ-পুঙ্গব পদে করি নমক্দার । 

কার সাধ্য মম সহ ত্রিভবন মানে 

করে রণ ? যেয়ে তুর্ণ অদ্রিঘুূলে এবে, 

সহর আনিব বাম। পারি যে প্রকারে । 

চাঁরু-নিতম্বিনী আছি দৈত্যরাজ-পান্ে, 

দাড়াইবে ঘনমাঝে যথা ০সৌদামিনী । 

[ পুত্রলোচনের প্রস্থান 

যাও মন্দ্রি! যাও দৃত স্নকাধা সাধনে, 

লামিও চলিনু এবে অন্তঃপুর মাঝে । 

[ সকলের প্রস্থান 
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চতুর্থ গরভাকক । 

নিন 

হিমাদ্রির পাদদেশ। 

সিংহোপর্ি অন্বিকা । 

ধূমলোচন। তুমি ত বালিক। মাত কেন অভিল।ধ 

এত সমরের 2 কেন শোণিতে বাসনা £ 

সাজে কি বামার সনে বীরের সংগ্রাম $ 

শা সীমা অভিগ্রমি অন্যায় সমরে 

প্রবু্ত হইতে কত ইচ্ছ। নাহি মম। 
রূপের বারিধি ভুমি ক্ষান্ত হও রণে। 
নাগিনী সমান হেরি বেণী দ্বন্দ তব, 

মনে লয়, শুস্তদহ মদন-সংগ্রামে 

নিশ্চয় বাধিবে শুস্তে নাগপাশে বামা । 

কোন্ প্রাণে বালাসহ যুঝ্িব সম্প্রতি £ 

" প্রভূর জাদেশ- চল তুণ দৈত্যালয়, 
ভুঞ্জ সখ অহনিশি, বৃথা রক্তপাতে 
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গশ্বিকা | 

ঘঞুজ- এপাশ । 

কিকাজ ? অলক্ত সহ পের মিঅআণে 

ফুটে বর্ণ অলৌকিক, কিন্তু তাহা হ'তে 
বণ তব মনোহর ; প্রহ্যন্ন-আবাস 

ভমি। তোমার কি সাজে ভীষণ আহব 

দানব-নিকর সনে % ম্বণাল-নিন্দিত- 

জঙ্গে সাজে কি ভীষণ আয়ুধ ধারণ ? 
বিন্বাধরা রামা তুমি-_-সধর অমতে 

তব, শোভে কি রোষের চিহ্ু হলাহুল £ 

কামের কাম্মুক তুচ্ছ ব্ুর তুলনায় । 

কোন রখী হেরি তাহা চাহে যুঝিবারে 
নিরুপম। নিতশ্থিনী সহ ভী'মরণে ? 
শত সোম চুন্যে তব চরণ-অন্বুজ : 

কোন্ প্রাণে মারি অস্ত কোমল-শরারে 

তব। উদ্যানে গোলাপ ফুটে মনোহর 

শোভা নিপান কিব। সৌন্দধ্য-ভবন £ 

ছি ডিয। তাহারে বুপ। কে নাশে শুষম। 
প্রঞ্কতির । হেরি তব স্থচারু নিতম্ব, 
লভ্জায় ধরণী বুঝি কপে ক্ষণে ক্ষণে । 
দন্ুজ-সেনার পতি তুই কি পামর! 

এসেছিস্ যুঝিবারে মামার সংহতি ! 

কবির কল্লপন। ছাড় সমর আঙ্গণে, 
কর যুদ্ধ সাধ্য মত ২ আছে বত বল, 
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দেখারে প্রাভূর কাধ্যে দানব বর্বনর ! 

যদি না সাহস হয় যুঝিতে সংগ্রামে, 

যাও ত্বর! শুস্তপাশে; বলহ শুস্তেরে, 

প্রেরিতে ঢঙ্জয় বলী বীর সেনাপতি, 

যুঝিতে আমার সনে, ষদি গাকে কেহ। 

ধূলো5ন। কালের বিধান কেহ ন! পারে খণ্ডিতে, 

বুঝিনু নিশ্চয় আজি বামার সমরে। 

সাধ যদি তব এত সংগ্রাম করিতে, 

হও অগ্রসর সরা, পুরাই মনের 
বাঞ্ত। | সাজ রণরঙে চপল-মপাঙ্গি ! 

এখনি শমন-ঘরে পাঠাই তোমারে । 

শুন সৈন্যগণ ! কভু হ'ওনা বির 
নাশিতে দল্পজ-রণে সামানা। রমণী | 

যে দানন-ভয়ে কাপে অখিল রঙ্গাগ্ 

তার সহ করে রণ নগণ্য! কামিনী !!! 

ইচ্ছ! হয় মরিবারে ; আহে ধিক মোরে ! 

রমণী নাশিয়। আজি করিব পঙ্ষিল 

জীবনের ইতিবৃত্ত স্লযশে খচিত । 

অগবা হারিলে যুদ্ধে অপযশ কত, 

ঘোষিবে ছামামা-রবে নিখিল-মেদিনী । 
আয় পাপীয়সি ! মিটাই সমর জাশ, 

মুণাল-নিন্দিত ভুজে, ধর শর-অসি, 
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অশ্থিক1 | 

অন্থিকা। 

দজ-দলন । 

যেই করে শোভা পার শুধু ফুলশর।। 

রমণী-কুলের পাংশু তুই অভাগিনী, 

কালের মন্দিরে যেতে দানব-সংগ্রামে, 

এসেছিস্ নগমূলে কেন বল্ শুনি.। 
মুখের কণায় যদি হ'ত রণজয়, 

নিশ্চয় বিজয়-লম্ষনী দানবের জক্রোড়ে ; 

ধর ক্ষিপ্র ছুরাশয় উলঙ্গ কৃপাণ, 

ক্ুতান্ডে ডাকিছে তোরে অতীব আদরে। 

( উভয়ের অসিধদ্ধ 'ও রণবাদ7 ) 

অন্গ শঙ্ কর এবে ভুমি পরিহার, 

ইষ্টদেবে স্মরি তুর্ণ যাও বমপুরে । 
অচিরে ভ্বক্কারে মোর হও ভল্মীভত | 

“ শন্িকার হুস্কারে ধুমলোচনের পতন ) 

দৈত্য সৈম্ভগণ ॥ পড়িল ধুআক্ষ রণে বিনা লন্ত্রাঘাতে 
শুধু হুঙ্কার প্রাভাবে !; মার তীক্ষ-শর 
চারিদিক্ দ্বিরি বাম! ; কেহ পৃষ্টদেশ 
দেখাওন। রণড়মে ; শমন সদন 

দানবের গুমোদ-উদ্যান ; শুন রাম ! 

বাঁসব-বিজয়ী মোরা এ ক্ষুদ্র আহবে 

ভারাব জীন ? পলাব সমর ছাড়ি ? 
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জন্বিকা। যাঁও অন্ত ক্রমে ক্রমে যায় যথা তারা 
প্রভাত উন্মুখকালে আকাশের গায়। 

( মৈনাগণের পত্তন ) 

( দগত ) -দানব-শেখর শুন্ত রয়েছে শায়িত 

চু । 
মুণ্ড। 
চণ্ড। 

মুণ্ড। 
চণ্ড। 
মুণ্ড। 
চণ্ড। 
মুণ্ড। 

জ্রাস্তির মন্দিরে সদ! মাতিয়। গরবে ; 

হেরিছে সরাব সম অখিল ধরণী, 
ভাবিছে নাশিবে ধরা নিজ-ভূজ-বলে, 

জহঙ্কার-প্রতিমুত্তি পাপের নিলয়-_ 
দনুজ-ঈশ্বরে খলু করিব দলন, 
দানব-বিহীন ভব হইবে নিশ্চয় । 

দেব-রাজ্যে দৈতা-ভূপ কেন বা শোছিবে ? 

(স্সৈন্সে বেগে চওড মুণ্ডের প্রবেশ 1) 

কাহার নন্দিনী তুমি কাহার কামিনী £ 

কাহার জননী তুমি বল সীমন্তিনী। 

কি হেতু শৈলেন্দ্র শৃঙ্গে হ'য়ে একাকিনী ; 
ভ্রমিতেছ দিবানিশি যেমতি স্বৈরিণী; 
কুলট! রমণী বুঝি, তেই তব পতি, 
নির্বাসিত করিয়াছে এ হেন যুবতী ; 

দেবী কি মানবী তুমি বুঝিতে অক্ষম, 
খুস্তের জাদেশ পালে যক্ষ-রক্ষ-যম ; 



চ্চ। 

মুড । 

দনজ-দলন । 

রূপের ভাঞ্চার তুমি শোভার নিদান, 

চাছে শম্ত কামানলে আহুতি প্রদান ; 

দৈত্যেন্দ্ হইবে ভপ্ভা ভূমি ভাগ্যবতী, 
অআবিলন্দে চল নাম। মোদের সংহতি ; 

রত রাজি দৈতাগ্ুহে শোভিতেছে কত, 
সধিষ্ঠাত্রী হয়ে তুমি ভগ অবিরত ; 
অভনিশি শুন্ড-সনে কর স্ধাপান, 

উঠক দৈত্যেশ-গুভে কামের ভুফান ; 
ইচ্ছায় না মাও ষদি শ্ুম্তের স্কাশ, 

কেশে ধরি নিয়ে তার পুরাইব আশ ; 

যুদ্ধের কি ক্তান ভুমি প্রফুলল-নলিনী, 
মিত্র সম শুশু-দৈতো চন্দ বিনোদিনি ! 
ফুল-শর করে লয়ে চল সীমস্ভিনি ! 

মদন সমরে শুশ্তে বিনাশ মোভিনি ! 

নিরুভর কেন রাম ! চিস্ত কি জন্তরে। 

দানব দেবত। হ'বে, পড়ি তব করে। 

চতুরঙ্গ বল-সহ মোরা ছুই ভাই, 

যাদের সমান বীর তিজগতে নাই, 

পালিব প্রভুর আজ্ঞ! নিজ ভূজবলে, 
যুদ্ধের কি জান তুমি কহলে! অবলে ! 

তোদের সবাই শুধু বাক্য-বিশারদ । 

কবিত্বের লীলা কমি দানব সমান্ত । 
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বীরত্বের বিনিময়ে কিনিয়া কবিস্ 

এসেছিস্ যুঝিবারে শামার স্ংহতি । 

ধর্ অসি ধর চাপ যাহ! ইচ্ছা হয়; 

দানবের রণসাধ মিটাইতে আমি 

অবতীর্ণ নগমুলে শুন্রে ভূশ্মতি ! 
নাহি মোর পিতা মাত! নাহি মোর পামী, 

অফোনি-সন্তব! আমি ত্রিলোক-জননী । 

বাসব দিনেশ আছি জিনি দেবগণে, 

স্পদ্দীন্রিত হইয়াছে €দতা কুলাঙ্গার, 
ভেবেছে দেবের দেভে শাহিন শকিি, 
ষাঁ ইচ্ছ। করিবে শ্রশ্ত দিলোক ভিতরে ২ 
এতই আস্পন্ধ। তার £ দন্রজ-দলনাী 

দলিতে দানব দল আবিভূভা এবে ; 
আস্মক নিশুস্ত-শুন্ত-দানব-শেখর 

সমস্ত দানপ নল করি একজিত, 

বুঝিবে নারীর দেহে আছে ক খল । 
গুষ্পিত বচনে পল কে পারে জিনিতে ? 

দেব-ভোগ্য দেবাবাস দানব নিবাস 

বে । ইচ্ছে যদি শুন্ত পরাণে নাভিতে, 

পাতালে ষাইতে তারে বলহ সন্বর, 

নতুবা জীবন-দীপ নিভিবে নিশ্চয়, 

মিটিবে শোণিত-সাপ আাসল-সমরে 



২ 

কালী । 

দনুজ-দলন । 

€ অসিকবে কখালনদনা কালীর আবিভাব। ) 

আয় ৮চ% আয় মুগ্ড কতক্ষণ রবে, 

এখনি দানব-সৈনা মারিব আহবে ; 
কালের বুদ্দ সম তোদের জ'বন, 
বার*্ তোদের শুধু মুখের বচন ; 

কত জন বীর আছে তোদের মতন, 

গ্ডের সেনার মধ্যে শোভার কারণ £ 

ভোজনে পারগ অতি ধুন্ধে হীনবল, 

সমর ক্ষেত্রেতে শুধু বচন সম্বল ; 

পর অসি কর যুদ্ধ, করিব সংহার, 
যাও চলি কুতুহলে শমন-আগার । 

(6৮গসহ কালীপ অসিষদ্ধ, দৃশোব অপ্তরালে উভরের প্রস্থান ও 

মুণ্ড। 

১প্ডের ছিন্নমুও ধারণপুব্বক কালীর পুনঃ প্রবেশ |) 

কোথ| হ'তে এল বাম৷ ব্রকুটা-কুটিলা, 
মসীবর্ণ জিনি কৃষ্ণ! গলে মুগুমালা ; 

শুক্ষ-মাংস রুক্ষ-কেশী করাল-বদনা, 

দ্বীপি-চণ্ন-পরিধানা ভীষণ-রসনা ; 
ভীক্ষ অসি করে ধরি নাচে উন্মাদিনী, 
আরক্ত-নয়না বামা ভীতি-বিধাক্িনী, 
বিচিত্র খটাঙ্গ ধর! ভৈরব-নাদিনী: 
নরকর কাঞ্ধীরপে প'রেছে কামিনী ; 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ৫৩ 

আয় দেখি কত বল আছে ভূজে তব, 
মুণ্ড সম বীধ্যশালী নাহি ধরে ভব ; 

চগুরে নাশিয়ে তোর এত অহঙ্কার, 

মোর যুদ্ধে কভু তোর নাহিক নিস্তার 

( উভধের অসিযদ্ধ ; মুণডের পণ্চাহে কালী ধাবিভা : 
চগমুণ্ডের শিরস্হ পুন প্রবেশ |) 

কালী । চগু মুণ্চ মহানর করিনু বিনাশ, 

নিশুন্ত শুস্তেরে নাশি হুমা গ্রকাশ। 

অন্থিক1 | যুদ্ঈ-ধজেন চ৭% মুণ্ড নাঁশিলা ভৈরবি ! 

চামু্। নামেতে খাতি হবে তব দেবি 

( পঢ়ন্দেপণ ) 

চিজ ৪03৫০ চে ই 



ততীয় অন্ধ | 

0৯৩৮. 

প্রথম গভাঙকু । 

ক ১০০ 

মগ্্রণাশ্গহে শুন একাবশি আদান । 

৬১% 1 ( শ্গত ) একে একে নিভিতেছে আশার প্রদীপ 

একাল সমরে মম । দৈত্যের আবাস 

ছাল তিমির-জ্ঞালে। কুক্ষণে হেরিল 

বাম।, কালকুট-ভর!! ভীম-ভুজঙ্গিনী, 
হিমা্রির পাদদেশে, 5৭ গুড বীর। 

বুক্ষণে পশিল মোর শ্রবণ-বিধরে 

পের কাহিনী তার, অপুর্ব বারতা । 

মারিল মন্মথ কোমল-কুস্তম-ইনু, 
বিধিল মরমস্থল দারুণ আঘাতে ; 
মার-শরে জঙ্ভরিত শুস্তের শরীর । 

কুক্ষণে আদেশ দিন আনিতে সে রাম, 

ভবিষাত মানচিত্রে দৃহি নাহি করি । 
সামান্য। রমণী-বোধে প্রেরিলাম দূত, 

বাধিল তুমুল রণ গুনি তার পণ । 



০৬1 অঙ্গ | ঘ 

অকালে হারান পুমে হুববার সংগ্রামে । 

ভেরবী পিশাচী এক কোথা হ'তে আসি 
নিমিবে নাশিল ছুই ভীম মহারখী । 
গেল ৮শু গেল মুণ্ড ; চতুরঙ্গ বল 

কত, হ্বারাস্ল জীবন পলক ভিতরে । 

আমশঃ হ'তেছি ক্ষীণ বামার সংখ্ামে | 
এ নহে সামাহ্যা পামা, নতুবা এ খোর 

দলুজ-সমরে জিনে হেন সাধ্য কার £ 

পবন বকুণ আদি বে দশ্ুজ-ভয়ে, 

পলাইল স্রগ ছাড়ি কাপুরুষ দল, 
তাহার! পতিত আজি, কামিনার রণে 1; 

নিশ্চয় কুপিতা লঙ্গনী দৈত্যকুল তি । 
বিধির কৌশলক্জাল হ'তেছে বিস্তঙ, 
ভীষণ অন্তর কুল করিতে নিশ্ম ল। 

সুখ ভ্ুঃখ একসুজে গাগা এই ভবে ; 

ডুপ্তিন্র অশেষ সুখ আমি এতদিন, 

এখন দুঃখের ভাগ অস্তর-অদৃষ্টে ; 

কেই এত বিড়ঙ্গনা--লাঞ্তনা অপার 

সহিছি শিক্পত এনে রমণী সংগামে |. 
দল্ুজ-গৌরব-রবি ধানে অস্াচলে, 
দানব জিনিয়। দেব হবে প্রতিষ্ঠিত 
পুনঃ, সুত্রপাত তার মন ভাগ্যদোষে 



৫৬ গজ দলন। 

হস্ল উপনীত আজি বিধির বিধানে । 

হ”ক ভবিষ্যত মোর গভীর আধারে, 

অন্থর অমর নহে ঃ নশ্বর এ দেহ ; 

কল্লাস্ত স্থাযিনী কীর্তি অতল সলিলে 

দিব বিসভ্ভন আমি থাকিতে জীবন ? 

ধমনাতে এক বিন্দু থাকিতে শোণিত, 

কলঙ্কের ডালি আমি পেতে লব শির £ 

লারকল-গানি হবে »শাপ নন্দন ? 

শুন্টের জীবন পণ এ ঘোর আতবে। 

কীল্িস্ান জীবনের কিবা ওয়োজন, 

যশ্োশুশ্) বীর আর সুধাশন/ ধরা 

উভ্ডে সম, নাহি কোন হতর বিশেন। 

কোখ! মোর সেনাপতি বুক্তবীজ এবে। 

 পক্তপীের প্রবেশ 1) 

অস্র কুলের মান রাখহ সমরে। 

কস্কুবীভা | শ্ণমি রাজেন্দ-পদে । করহ আশ 

যাহ। হয় অভিরুচি £ গ্রস্ত নিয়ত 

সাধিতে প্রভুর কাগা জীব্নান্ত কৰি । 

নগেস্দের মুলদেশে আছিয়া কামিনী 

পরম রূপসী এক, বাঁধাল তুমুল 

শুদ্ধ ; জস্তমিত পুনে ত্র-চ৬-মুগ্ড 



ভৃতীয় অঙ্ক | ৫৭ 

বীর অকালে সমরাম্থরে মম ভাগ্য- 

দোষে ; তুমিই ভরসা এবে, যাও ত্থরা, 

আন বাম! পার বার! যেরূপ কৌশলে ; 
দানব-পতির আশ।-_দন্ুজ- সম্মান, 

নাস্ত এবে তখ করে শুন বীরবর ! 

শস্তর কিন্কর আমি কুদ্রবালে বলী, 

মম সৈন্য ধরাশায়ী বামার কপাণে ? 

হা বিধাতঃ ! কোন্ দোষে দোবী তব পদে, 

বুঝিতে অক্ষম দাস; পতিত অকুল- 

জল্ধি-সলিলে, মগ্ন প্রায় জীণ তরী 

মম , হেরিছি চৌদিক গভার আধারে 
আবৃত ; যাক্ দৈত্য-সনীকিনী তোমার 

সংহতি ; নাশ দর্প কামিনীর, সম্মুখ 

সমরে; দেখাও বীধ্য নিখিল জগতে । 

ধরনীর পৃষ্ঠে আছে যত স্ুরগণ, 
দেখুক স্তম্ভিত হয়ে দানব-বীরন্ব, 

পুরাণ গাইবে ভবে এই মহাঁগীতি। 

রক্তবীজ | কি ভয় অস্্ররপতি ! ক্ষম আজ্ঞা বহে, 

এখনি চিকুর ধরি আনিব রমণী । 

মানবী দানবী কিন্ব। দেবীর উদরে 

লভিয়া জনম খল অক্ষম নাশিতে 
রক্তবীজ ম্হাবলী পিদিত্ত ভবনে । 



৫৮ 

শুস্ত । 

দনুতা-দলন | 

করুক শোণিতপাত মম দেহ হ*তে 

যত ইচ্ছা অবিরত, নাহি ভরি তাছে : 

প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু জশ্মাবে দানব-_ 

মোর দেহ পরিমাণ, মম সম বার । 

পুর্ণিবে সমর-ক্ষেত্র নৃতন দানবে, 
কে পারে নাশিতে মোরে বন্তধা ভিতরে £ 

যতই দেখাক মায়া রণক্ষেত্ডে বামা।, 

?ভি তার মায়াচব্র বধিব এখনি ; 

দানব-শান্দ,ল তুমি, কহিন্ তে।মারে | 

লাজুক অনুর সৈন।, আতহভায়ী নাশে। 
হোক অগ্রসর তণ ; বালা'ক ছুশ্তুভি-_ 

রণ-ভেরী-তুরা আর আছে যত বাদ্য 

শ্রবণ বধির করি বা'জাক সহর 2 

আস্থক অমর মর কিলর রাল্গস, 

দানব-সংএ্রামে কারে নাহিক শিক্ষতি। 

বাও তবে রক্তবাঁজ ! আাশীবি তোমারে, 

বিলন্দে নাহিক ফল, পুরা ও বাসনা । 

| শুগ্ডের প্রীস্তান 

রক্তবীজ। € আগত ) 

সময়-শকটে উঠি বিধির কৃপায়, 
আসিল সমর যদি, ?দিভা ভাগ/ক্রমে, 



তৃতীয় অঙ্ক । ৫৯ 

দেখাব নৈপুণ্য এবে সংএাঁম-ভূমিতে, 
দেখিয়া অবাক হবে সম জগত । 

বীর-কুল নমি-শির রক্তবীজ-পদে, 

গাইবে তাহার কীর্তি দূর দূরাস্থরে । 

| বন্তবীজেব প্রপ্তান। 



তৃতীয় অঙ্ক । 
-880656--- 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক । 

স্-১565058৮-৩ 

শুন্ের অন্তঃপ্ুর | 

চন্দ্রভাগ! ॥। কেন আজি বাজে নাগ জীমুত-আরাবে 

কী | 

সমর ছুন্দরভি ভেরী মাতা”য়ে দানবে ? 

কেনব। সাজিছে আজি দন্ুজ- বাহিনী, 

কেন আজি ঘন ঘন কাপিছে মেদিনী ? 
কেন চতুর্দিকে শুনি ঘোর কলরব £ 
মাতঙ্গ তুরঙ্গ কেন নাদিছে ভৈরব ? 
সবে ব্যস্ত অতি ত্যস্ত কিবা প্রয়োজনে £ 

বল নাথ কুপ। করি পদাশ্রিত জনে । 

কি আর কহিব শ্রিয়ে! বিপদ বারতা, 

খের সাগরে ভাসি অকুল আধারে । 
কোপ! হ'তে আসি এক অপুর্ব এমনী, 
করিছ্ে তুমুল বুদ্ধ দানবের সহ ' 

পতিত তাহার যুদ্ধে ধুর মহারধী, 



তত য় আঙ্ক। ১ 

চণ্ডমুণ্ড বীরদ্বয় সভ “দতাচমু। 
দেবের ভিতের তরে নিজীকা রমণী, 
যুঝিছে জন্তুর সাঙ্গ হিমাজির মলে । 

দানবের স্ুখ-সুধ্য অস্তমিত এবে ও 

তঃখের কদলে পশি দন্ডজ-সম্যান, 
সভিছে লাঞ্জনা কত নাভি প্রিসীম! | 
নন্মর সংসারক্ষেত্রে এক নিকেতনে, 

ক্ণকাাল তরে মোরা সন্বিলিতি সনে, 

কেহ সামী কেত ভাগা। পিত। প্রজজপে £ 

সমন্তে পান্থশালে পগণিক যেমন 

রজনী প্রভাতে যায় গম্থবা- প্রদেশে ও 

তেমতি জীন নিশা করিয়া সাপন, 

যান মার! নস সপ স্যানে জীবন- প্রভাতে ॥ 

ভেবে দেখ ইউতিপুর্নেব ছিলে কার ঘরে, 
কে ছিল তোমার ক্গামী কে তন জনক, 

কাভার জননী ছিলে, কে ডিল জননী, 

নর কিন্প। নারী ছিলে আছে কিস্মারণ ? 

জীবনের ষননিকা হউলে পনহন 

কভ়ন! রহিবে স্ততি, নিস্যতি সলিলে 

ড্রবিনে ঘটন! সব, ঘটিল জীবনে 
যাঁহ। শুস্ত-পত্রীরূপে এ দৈত্য বাসে । 
নাভি রলে স্মতি-বখ! : মুভিবে সকল । 



রে এিএী 

চদা । 

শুভ । 

চন্দ | 

দনুজ-দলল | 

জীর্বনৈর ননাধ্যার ভব-রঙজমক্চে 

অভিনীত হবে পুনঃ, উবার কিরণে 
ভাসিয় যাইবে তব জীবন-প্রবাহ 

অআনস্য-বারিধি পানে শুনলো সুন্দরি ! 

যোগ বিয়োগ শুধু কালের বুনে, 

ঘাটে ভবে জীব ভাগ্যে, কিন্ত তোমারে ' 

কহ নাপ কিবা হেতু ভিমাদি-শিখরে, 

জ্রালিল সমর -বহ্রি, দভিতে অন্তরে £ 

কি দোন করিল দদত্য রমণা সকাশে, 

চামুণ্ডার্ধিনা লামা বণ-ব্ত-ঘরে 

অরুল্তুদ হেল কালা কেন বল করে 

কেন প্রিয়ে পন প্রন? সপাও আমারে 

সমর কারণ বুপ। ১ বিধির লেখনা 

লিখিল! অবাক্জাক্ষরে, নগমুলে বাম। 

মায়াবিনী, জ্বালিবে রূপের বহি, তাহে 

পুভিবে দানবদল : জীনন-নাটক 

হইবে সমাঞ্ডু মম, কালের মন্দিরে 

পশিব প্ুলকে প্রিয়ে! শুন বিনোদিনি ! 

সেই অব্যক্ত অঙন্গর হ'তেছে ক্রমশঃ 

ব্ক্ত ; বিধির কৌশল হ'তেছে বিস্তত 
জান ধদি প্রিসতম ! সমরের ফল, 

পশ্পি তাঁভে কেন তবে ভগ হীনবল % 



বৃথা এ শোণিত পাতে কিবা প্রয়োজন ? 

তৃত্তীয় অঙ্ক । ৬৩ 
টি চে 

পুর্ণিতে রোদন-রবে অন্ুর-ভবন ? 

ছাড় যুদ্ধ, কর সঙ্গি, পাঠালে গমন 

কর সব দৈতাবুল, রক্ষিতে জীবন | 

ধাশ্মিক জীবের পঙ্গে জনম-মরণ, 

এক বুন্ঝে দুই ফল সম লাঙ্গাদন । 

কম্মদ্রমে সুখ দুঃখ ফুটি দুই ফুল, 

নিয়ত জীপেরে ভবে করিছে শাকুল : 

কশ্মবৃক্ষে পুণ্য পাপ দুটি শাখায়, 

মানব-দানল লি উড়িয়া বেড়াঘ্ ; 

এমাদ-সশ্থাপ তাহে পরে দুই কল, 

ভব নাট্য-মঞ্চে এই বিধির কৌশল । 
্ঠন্ডের রমণী হ'য়ে হেন উক্তি তব; 

বীরের গৃহিনী তুমি কহিলে কেমনে 

শুন্ডে সঙ্গি করিবারে নগণা। বামার 

সনে? শুস্তের হদর কুন্টম-কলিকা 

নভে ; ( বক্ষে হস্তে দিয়! ) পাষাণ নিণ্মিত 

দয় আমার, 

এখনে! কি বুঝ নাত প্রাণের গুাতিমে ! 

শবে যে কোমল দেখ, তোমার সংযোগে 

শুধু পাষাণো কন্দম ; লৌহ বণ! হয় 
প্রদাঞ্তড পাক খোগে। শুন নিধুমুখি । 



চজ্প 1 

দলুজ-পালন।। 

সামান্য কামিনী-সহ শুস্তের সমরে, 

মাগিৰ জীবনভিক্ষা তার পদতলে ? 

উত্তর হিমার্রি বদি দক্ষিণেতে বায়, 

ঙগাকাশের সোম মিএ গড়ায় ভূতলে, 

সাঁনব দানবকুল বিশাশে মাতে, 

ষ্দিও সম্ভব তয় এই সমুদয়, 

তথাপি হবেনা কড় সমরে বিরতি । 

ধুদ্ধে সন্ধি ক নাহি শুর সকাশে । 

নিশ্ুন্ড গজ আমি দন্ুর নন্দন, 

কশ্যপ জনক মম, দানপ-সম্রাট, 

পত্রীর অঞ্চল ধরি সংগ্রামের ভয়ে, 

এস্থবান উচিত মম পাতাল ভবনে 11) 

দাঁনব-নন্দিনা তুমি দনুজ-কামিনী, 

এত ভয় তব আনে কহ বিধুমুখি ! 

কোথা হ'তে উপ্জিল £ শুশুসোভাগিনি । 

ভাধ্যারূপে মন্ত্রী তুমি দানবরাজের, 

তোমার মন্ত্রণা এই ? হা ধিধ আমায় । 

ক্ষম নাথ! অপরাধ কবেছি চরনে, 

সামী বিনা অন্য দেব নাহি জিভুবনে : 

নারীর দেবতা সামী শুন প্রাণেশ্বর, 

পতিপ্রাণ! রমণীর ভর্তাই ঈশ্দধর । 

বিয়োগ পাছে বা হয় এই আশঙ্কার, 



স%। 

চচ্দ্র। 

৩৩14 এক ! 854 

কামিনীর মন দোলে সন্দেহ- দোলায় ; 

স্দমী বিনা অন্য কিছু নাহি হয় দৃগ্টি, 

স্ামী-ধ্যানে নারা পায় সদা শাস্তি-বুগ্ি ; 

কোমল কুনুম সম নারীর অন্তর; 

কু না করিতে চাহে প্রাণেশে অন্তর ২ 

2হ-সপোবরে বামা বগা পঙ্গজিনা, 

স্বামী-সুয্য হেরে সদ হয় প্রমোদিনী ; 

সামী--তর' নারা--লতা ভেবে দেখ মনে, 

বুক্ষের ছেদনে লতা সাচিবে কেমনে ? 

অতীব কোমল নাগ ! কামিনার মন, 

পতি চিন্তা পতি প্যান পতিতে মগন্ ও 
সকল অজলাপাঁস সিতিকণ) ত৭ 

রাখন বংশের মান কুলের গৌরব । 
নিক্ষোধি5 অসি করে পশ্য়। সমরে। 

নিমিষে মাবিয়। এরি ফিরিব এখনি, 

বিয়োগ বিধূর-প্রিয়ে তিষ্ট ক্ষণকাল ; 
শর-কিঙ্কর শস্য আজোয় জগত । 

| শু-গ্র প্রস্থান | 

( স্বগত ) 
দেব-দ্দেব জিলো৮ন ! করি নমস্কার, 

আকুল-সমুদ্রে াক্জি করহ নি্তার ; 



দঠগ দগাল । 

লও ললী। ১৮ উমি বিন: দ্য ভপে কে রক্ষিবে আর, 
দাঁলন ভরসা তিমি করুণ আধার, 
তব ভক্ত দেহাপতি ৮লিল সমরে, 

রক্ষ রক্ষ বিকুপাক্ষ সংগাম-সাগরে । 

প্রথা, 

ধ 
৮ দু এ ্ এ 

ছু রি ৭ চে ১ 



য় অঙ্ক 1 

না ক ডে 

ে! ঞৈ1| 

তৃতীয় গভ।ঙ্ক 
সত 8৬১7 

হিমাদ্রির সুলে। 

াব্তিশাত ছি কহ? 

বাশ টিগিত প্রীতপশ 1) 

লাকি । আসিল বর্গানি লে পাপ সম, 

পীর শশী? তি আছি: স্ানিহ-৮] ৭ কাকে, 

লন হলি হন হতে কল্িয়া দংহরিত, 
পরল তস্লাম দভাকিল নিয় ল কারন 

সএগি ০%িবে দেবি দানবঘাতিনি । 
আনাস দ1সাপ মাত ভবন পালিনি । 

সন্দিক! 1! এড এজ এঙ্সান্াান্রি সপ্পির লিদান, 

দানল বিশান তল আগয়ান | 

ম।ভেব্রশাক্তিৰ প্রণেশ 1, 

খাঁহেএর।। আসিন্ু সংগ্রাম ক্ষেতে আমি মাহেশ্বরী, 

ভিশুল ভীধণ শের, শী করে ধরি ও 



৬৮ 

অন্বিক1 । 

বৈষধুবী। 

জন্বিক। 

কৌমারা। 

দহদ-1লপ। 

দানব-দলন-হেতু এসেছি জননি ! 

প্রণমামি করপুটে দন্ুজ-দলনি ! . 
ধর! উদ্ধারিণী তুমি দৈত্য-বিনাশিনি ! 
আশীর্বাদ কর মোরে ভ্রলোকা-তারিণি ! 
এস এস শিবশক্তি অশিব-নাশিনী । 

বিনাশ অচিরে রণে দন্ুজ-বাহিনী । 

 বৈদগবীশক্তির প্রবেশ 1) 

আসিনু বৈষ্ণবী-শক্তি সমর প্রাঙ্গণে, 

শজ্ঞ-চঞু-গদ।-আসি ভে হাহণে ; 

যন্* রক্ষ দৈতাচয় সমূলে নাশিপ, 
দল্পুজ দমন করি বল্তব! পালিব ; 

নমামি সাজ্টাঙ্গে মাতঃ পতিতপাবনি ! 
মুলাধারে ভুমি দেবি ! কুলকু গুলিনী । 
পাঁলিনী-বৈন্বী-শক্তি আসিয়া সমরে, 
পাল সি, নাশি শীপ্র দানব-নিকরে । 

( কৌনারীশক্তির প্রবেশ 1) 

স্কন্দ-শক্তি হই আমি, মযুর-বাহনে 

আসিনু সমরে এবে অস্রর-দলনে ; 

নমামি নগেন্ধবালে ! অনন্ঞরূপিনা ! 

আশীৰ আমারে দেবি ! ব্রন্মাও-মোহিনি ! 
দেবের হিতের হেত আবিভাব ভবে, 

বিনাশ দানবদল সম্মুখ-আহবে । 



তৃতীর অস্ক। ৬৯ 

অন্বিকা। আশীষি কৌমারীশক্তি শৌধ্যের আবাস, 
দণ্ুজ-সমরে বীধা করহ প্রকাশ । 

? ধন্দ্বাণভ্ির প্রবেশ |) 

এক্দী। আসিন ইন্দ্রের শক্তি বন্ত হস্তে করি, 

নমি আমি পদান্থুজে দেবি নুরেএগি | 
দাশব-সংহ।থে মাগে। মাতাও সকলে, 

পাপিষ্ঠ দনুজকুল যাক রমাতলে । 
ভঞ্ধক তোমার বরে কখ স্রগণ, 

মাতৃক্রোড়ে ল্তে শান্তি সম্ঞান যেমন। 
অন্বিক। ৷ এস পুরন্দর-শক্তি সমর-প্র।জণে, 

ধর অস্ত্র বিধিমত দনুজ-দলনে | 

( সইসনো রাক্রবীজের প্রবেশ ॥ 

স্ঙ্গা 1 খে 

ইমন কল্যাণ --মব্যমান ঠেকা। 

45 কে সমরে, রূপে »পলা অয় করে। 

দেবা কি মানবী নহেত দ[নবী, 

আলোকিত ন্ধপে সমস্ত পৃথিবী ; 

আয়ুধ ভীষণ, 
স্বকরে ধারণ, 

বামার চরণ হষে ধরা ধরে ॥ 



৭ দজ-দলন । 

কাহার নন্দিনী, কাহার গৃহিণী, 

দাড়াইর। ধেন স্থির-০সৌদ।মিনী ১ 

শহিবনাছিনী, 
এল কি অবশী, 

দানব শিনশ তরে ॥ 

রক্তবীজ । (গত) 

একি রণ-ভূমি' কিন্সা রূপের বাগনি, 
ঘু'টেছে রূপের ফুল শোভার নিদান; 

প্রকুতির সরোবরে যেন কমলিনী, 

ফুটিয়। করিছে গালে! দিবস যামিনী ; 
ভ্রিদিব সুষম। বুঝি ভাসিভে ধরায়, 
নন্দন হারিল আজি ভবের শোভায় । 

(প্রকাশ্যে) কে তোমর! অদ্রিমূলে কহলো সুন্দরি ! 

সৌদামিনী জিনি প্রভা শাহ! মরি মরি !! 
কাহার নন্দিনী সব কাহার গুহিনী, 

কি হেতু নিজ্জনবাস কহ সিম্স্তিনি ! 
ফুলশর হানিতেছ্ছ মদন-সমরে, 

নাশিছ সহজে তেই অস্থর-নিকরে, 
ল্চারু-কুহ্ুম ফুটি হিমাদ্রির গায়, 
দানব-মানব-দেব অমানে মাতায়। 

অদ্বিক1। জনক-জননী হ'তে মোদের উদ্ভব 
গ্রাকুত জীবের, মত কভু না সম্ভবে ; 



কভীর অঙ্ক | ৭১ 

অযোনি-সস্ভব। মোর। শুনরে পামর ! 

স্বামীর পদেতে কারে করিব নরণ ? 
স্সীয় শক্তিবলে মোর! অজেয় মন্ডেেয় | 

শুস্তের উদ্বাহ আশা করিতে পুরণ 

অবতীর্ণ হিমাদ্রির রমা পাদমুলে । 

দৈত্যাবাস পূর্ণ কিরে তোদের মতন 
বীরে £ শুরহ্থের স্পলে কবিস্ব কেবল । 
দৈত্যকুলে এত কবি লভেছে জনম, 

ভাবি নাই কভু মোরা শুননে ডশ্মতি ! 

কবির কি সাজ রণ ? বীরের কবিদ্ব ? 
শৌর্য-বীধ্য শোভে শুধু সমর-প্রাজণে, 
কবিহ্বের লীলা খেল! কবির সমাজে, 

কলপনা-রাজত্বে সদা করে অধিবাস ; 

যুদ্ধের কি জানে তার। দ্ানব-কিঙ্গর ! 

ধর্ অসি ধর শর যাহ! ইচ্ছা তোর, 
ডাকিছে শমন তোরে লইতে ন্াতিগ্য 

আজি তার নিকেতনে যাও অবিলম্দে ৷ 

দানবকুলের পাংশু--অন্ুর জন্ঘুক ! 

আসিলি সমরক্ষেত্রে হ'য়ে সেনাপতি 

দনুজ রাজের, তৃই ছুবুন্তি পামর ! 
ভাসাষে সমরক্ষেত্র বদেহ-শোণিতে, 

জীবন জাহতি দিতে উপস্ফিত রণে। 



৭২ দন্বজ-দলন | 

রক্তবীজ | বাজাও রণের বাদ্য সহ তান লয়, 

.. বামার সমরে সৈনা ! কি ভয় কি ভয়; 
জন্মিলে মরিতে হবে জানিও নিশ্চয়, 

চিরদিন তবে বেঁচে কে কোণায় রয় ? 

আয় দেখি তন্ব-মঙ্গি ! ভজে কত বল, 

যুদ্ধক্ষেতে শুধু তোর নয়ন সঙ্গল ; 

আমর! বীরের শ্রাতি শুরত্তের শনি, 

দানব-সমরে তাহ! বুঝিবি রমণি ! 

ইন্দরশক্তি | বাকা বিশারদ হেরি দেতা-সেনাপতি ! 

কেন নাক্যুদ্ধে রত পাকিতে কুপাণ 

স্দীয় করে। মারিনু কুলিশ অস্ত জি 

ভয়ঙ্কর, রাখ. দেখি নিজ প্রাণ আজি 

এ জাহবে । (বিস্ময়ে ) রক্ত ভ'তে জনমিল বীর 

কত, রক্তবীজ সম ; একি ইন্দ্রজাল ? 

টবঙ্$বীশক্তি । শোণিত-সম্তৰ বীর ধর অসি করে, 
এখনি পাঠাই সবে কৃতান্তের ঘরে ; 
ক্ষেপিন্ত আয়ুধ চক্র, জতীব ভীষণ, 

ভাতীয় বান্ধব সব কররে স্মরণ 

রন্তবীজ | যত বিন্দু রক্ত মোর পড়িছে ধরায়, 

আমার সমান বীর ততই জন্মায় । 
মার অস্ধ পার যত শক্তি থাকে করে, 

শোণিত-সম্ভব-বীর যুঝিবে সমরে ; 



মন্থিকা | 

-আন্দিকা । 

ততীয় অঙ্ক | ৭ 

কার সাধ্য নাশে সব ? জানিও নিশ্চয়, 

ভাল চাও ত্যক্তি যুদ্ধ চল দৈত্যালয়। 
(কালীর প্রতি ) 

কেন আর বুথ! কাল করিছ যাপন, 

চামুণডে বিস্তার কর সহর বদন ; 
মোর অস্ত্রে বত রক্ত হইবে নির্গত 

দৈতা দেহ হ'তে, পান কর ক্রমাগত | 

ধরণীর পৃষ্ঠে যেন না পড়ে শোণিত, 
রক্তবীজ বদ হেতু কহিন্ নিশ্চিত । 

প্রস্থত তোমার আতঙ্ঞ। করিতে বহন, 

মার অক, করিলাম বিস্তার বদন ; 

রক্তুবীজ রক্তে ধর! হবে ন। রঞ্জিত, 

পিয়িব মনের সাধে তাহার শোণিত। 

আয়রে দানব তুই দৈত্যকুল-গ্লানি ! 
তোদের বীরত্ব জমি বহুকাল জানি। 

সামান্া রমণী জ্ঞানে উপেক্ষ পামর £ 

দেবছেষী হইয়াছ অস্ুর-নিকর । 

এ পাপের প্রতিফল এখনি সমরে, 

লভিবি দন্ুঞ্জ ! তুই রমণীর করে; 

না পায় দর্শন যায়ে ধ্যানে যোগিজন, 
যাহার মহিমা ঘোষে জগত-জীবন ; 

তাহার সহিত চা'ঙ করিবারে রণ, 



শ8 

রক্তবীজ। 

আন্দিকা। 

দনুজ-দলন | 

এ স্পদ্ধার পরিণাম নিশ্চয় পতন ; 

বিলম্বে নাহ্িক কাজ আয়ুধ গ্রহণ, 

কর শীত, যাও চলি শমন ভবন ; 

বন্তুধা তোদের পাপে ভারা ক্রাস্তা অতি, 
তই আমি অব্তীর্ণ হয়েছি ছুণ্মতি ! 
আর না---সহে নশ আর পরুষ বচন, 

তোমার দান্তিক-বাকা দহিছে জীবন 3 

কুতান্তে অপিতে তোরে ধরিন্ু কপাণ। 

চুন্বিবে ভূতল শির, হও 'আআগুয়ান । 

ছিন্ন-মন্ত। হয়ে তুমি ধরণী-শয়নে, 
চির-নিদ্রা ভূপ্জ সুখে সমর-প্রাঙণে । 

(উভয়ের এসিসুদ্ধ ও £স্ন্যগণ্র সহিভ 

শক্তিগণের বদ্ধ 9 রণ্বাদ্য |) 

এই তোর অব্পগুশিক্ষা নীরকুলাঙগার ! 

পারিস্ করিতে শুধু মেষের সংহার 3 

সেনাপতি পদে আজি কে বব্রিল তোরে, 

কে পাঠাল রণক্ষেত্রে এ হেন বর্বনরে ? 
হাসি সপগলন নহে মুখের বচন, 
কার সাধ্য রক্ষে তোরে সংগজামে এখন 

( অস্্রাঘাত ) 

( অসির আঘাতে রক্তবীজের ভূঙলে পন্তন ) 



তৃতীয় অস্ক | শ্ 

রক্তবীজ । অহে! কি যন্ত্রণ। !! আঙ্গি হারান্দ জীবন--. 

সামান্য! নারীর হস্তে হইল পতন; 

ব্লক্তরীজ সম যোদ্ধা বন্ধ ভিতরে, 

আছে কি কখন তাই তাবিন্ত অন্তরে ; 

সেই দর্প খর্ব হেতু বম!র উদ্ভব, 

ডুবানু রামার করে দনুজ-গৌরব ; 

এ নহে সামান্য রাঁমা । সামান্য! রমণী, 

দানব বিহীন! ক্রমে করিল অবনী 

ভ্রান্ত আমি, ভুলি তেই মায়র ছলনে, 

করিনু ভীষণ রণ জগদম্বা-সনে । 

চিনেছি চিনেছি মাঃ বিশ্বসংহারিণি ! 

অকুতিসন্তানে তুমি ভ্রান্তিপ্রদায়িনী। 
হায়রে পলাবে মোর অভিথি-জীবন, 

দেহাবাস্-পাস্থশাল। ছাড়িয়া এখন ; 

চরমে প্রবুদ্ধ হ'ল চৈতন্য 'আমার, 
অচৈতন্য হ'য়ে আমি জিনু সংসার । 

চিন্ময়ী জননী আহা ব্রাগু-ব্যাপিনী ; 

মৃত্যুকালে লও ক্রোড়ে আপদনাশিনি ! 

বৈরী হয়ে র্তরবীজ করেছে সমর, 
মাত৷ পুরে যুদ্ধ, হেরে স্ুচর খেচর ; 

আমিত ভূলিয়াছিনু তোমার মায়ায়, 
ভূমি কেন নিজ হাস্তে বধিলে তনয় £ 

লী কলি ৪ তি 



শষ দনুজ-দলন | 

মা হয়ে নন্দন নাশে কেমন জননী 

নিষ্ধাম-নিদ্দয়! তমি নিশ্চয় পাষাণী ; 

এস মা সম্মুখে মোর অন্তিম সময়, 

শাজ্ত হক পাপদপ্র আঅস্র-হদয় । 

চত্তুদ্দিক অন্গকার ভেরিছি নয়নে, 
ক্ষম স্যত অপরাধ নমিন্স চরণে। 

ঘুরিছে সমস্ত ধরা, মুদিছ্ে নয়ন, 

ক্রোড়ে করি লে যাও শাস্তিনিকেতন 

অশ্থিক। । € অশ্র ত্যাগ করিয়। )১-- 

এস ভক্ত বন্রবীজ প্রাণের সন্ভান, 
কম্ম-ফলে দৈত্যকুলে তব অধিষ্ঠান ; 
দানন-মানব-দ্দেব নাহি ভেদ ভ্ভান, 

আমার নিকটে তোরা সকলি সমান ; 

যাও বাপ স্থরপুরে, আছে তব স্থান, 

তোমা হতে বুদ্ধি হক ভক্তের সম্মান । 

€ বক্তবাজের মৃত্য 1) 

€ পউক্ষেপ ) 

এ 

ভে ই $-হই 
০০০০০০০০০০০ এ 

সদ 



শস্। 

চতুর্থ অঙ্ক । 

৮৩০০ 

প্রথম গর্ভাক্ক ৷ 

নিন ১. ক) ০ 

শুন্তের দরবার গুহ । 

সিংহাসনে শুন আপীান । 

কহ দূত ! কেমনে মারিল অবি, বীর 

রূক্তবীজে ? ভতল দুরের কথা, যার 

সম বীর-চড়ামণি নাহি হ্ুরপুরে | 

উলঙ্গ কপাণ ভয়ে যার, ৩ দেব 

ছাঁড়িল ত্রিদশালয় বিষপ্র- অন্তরে । 

যার পদভরে কাপিত মেদিনী যথা! 

ভকম্পনে ; যার ভুজবলে সুরজয়ী 
আমি শুস্ত । কহ দু! কে নাশিল তারে 

কামিনী সংগ্রামে ? হক স্থুর-কণগ্যা-ধন্যা- 

বীর অগ্রগণ্য ; কার ভুজে এত বল ? 

অকালে গ্রাসিল রাছ প্রচণ্ড মাতঞ্ছে 1! 

কহ দূত! নগণ্য রমণী, বিনাশিল 
ভ্রিদিব-বিজয়ী বীর-শ্রেক্ঠ রক্তবীজজে 1! 



শী 

স্বগীব। 

» দনুজ-দলন | 

বিধাতৃ বিহিত মার্গ বুঝিতে অক্ষম, 
কুশাগ্র বুদ্ধির যাহা নিয়ত অগম্য । 
ফুলশরে বিনাশিল. দানন-পুঙগবে £ 

কুক্থুম-কুঠারে ছেদিল কি মহীরুহে £ 

তৃণময় অসি নাশে আয়স-দনুজে ? 

একি ইন্দরজাঁল-__মধ্যাত্বে হইল তলত 

দিবাকর % কোৌমুদিনসনা-বিভাবরী 
আচন্বিতে ঘিরিল জল্দভ্ঞালে ? কহ 

অক্ঠিম সমর শি কহিল নারবর 

কিলার কহিব প্রভো ! সমর-বারতা ; 

শোণিত-সমুত্র, রল্ভে হইল স্থজন, ০ 

প্রাবিল সংগ্রামক্ষেত শোণিত-শ্রবাছে । 

দেবের ভীষণ যুদ্ধ দানবের সনে, 
হেরেছি অনেকবার নীর চড়ামণি ! 

কিন্তু কভু দেখি নাই এ হেন সমর । 
আরস্ভিল। অসিষুদ্ধ বক্তবীজ অতি 

স্থকৌশলে। সঞ্চালি শাণিত অন্গি, বীর 

যুঝিল অরাতি সহ অপুবৰ কৌশলে ; 
স্ুজোরা?সি লমাচ্ছন্ন সমর গগনে, 

ভাতিল তাহার অসি বিদারি তিমির, 
জন্থরে দামিনী বর্থা ক্কাদন্দিনী-পাশে ; 

, স্তন্ধ স্ব হেরি তার সমর-নৈপুণ্য | 



* 1৭ অঙ্ক | গন 
খ্ঃ 

কেমনে নাশিল বাম এ হেন বোদ্ধারে 

কহিতে অক্ষম দাস । সামান্য! রমণী, 

কত্ত নহে সেই রাম। ; লয় মম মনে 

ভ্রিলোক-মারাধ্যা শরণ্যা জগত-বন্দ্য। 

সেকামিনী। এ্রসবিছে বিশ্ব চরাচর, 

অনজ্ঞ বপিণা_ লামা পালিছে বন্থধা, 

করিছে সংহার সেই সনন-সংহারিণী । 

বক্মাশু-ব্যাপিনী বামা ১ তার কলেবরে 
জী জড় স্ুল সুন্দম পিগাজে সমগ্র 

বন্তুক্ধরা | গান চক্ষু জলে উন্মীলিতি, 

হেরিবে অমর মর স্কাবর জঙাম, 

ভধর বারিধি নদ হ্দোতন্সিনী কত 

খেলিছে নিয়ত তার গতি লোমকুপে । 

আদ্য-অন্ত ম্ধ/-শুন্য। সেই বিশ্বেশ্বরী, 
আর্োহিয় জ্ঞানসিংহে করিছে সমর, 

পাপের সজীবসুর্তি দৈত্য-লাশ হেতু । 

সহজ্ন মস্তক তার অসংখ্য চরণ, 

নগ্ভ স্পর্শে শির তার, পদ নগ-মুলে ; 
শশী সুধ্য হুতাশন নয়ন ত্রিতয়ে 
করিতেছে নিরীক্ষণ দেবা সনাতনী, 

দহিছে পাপের ভাষা কুচিন্তা অশান্তি, 

নাশিছে সৈন্য পাপ উদ্ধারিতে ধর ! 



| দতজ-দলল । « 

কার সঙ্গে কর রণ মুগ্ধ দেত্যপতি ! 
ছাড় যুদ্ধ, পর সাস্ত, সাধন কারণ, 

তস্তি-ভরে ধর তার চরণ-কমল, 

সার্থক অস্থর জন্ম হউক তোমার । 

অনাহত-পদ্ধে রাখি মানস কাশ্ম,.ক, 

সাবধানে ভক্তি-বাণ করহ সংযোগ 

ছাঁড় বাণ লক্ষা করি বাবার চরণ, 

সহজে লভিবে জয় ভীষণ-সমরে ১ 

আন্ভান তিমির নাশ হইবে তোমার, 

কহিল এ তগ. কথা দন্ুজশেখর ! 

সে বাম নহে নগণা, জগদচ্চনায়। 

অদ্বিতীয়। সামশ্ডিনী শুধু যোগ-গমা । 

মোহনিত্রা পরিহরি চাও ফোগ নেত্র, 

হের দৈভ্যনাগ ! পুর্ন বিভতি তার ; 

তব সম কত বার গণনা অতীত. 

রয়েছে প্রচ্ছন্নভাবে তার লোমকুপে ; 
আনন্ভ ডজেতে বাম। (বঠিছে ব্রহ্মা, 

সহজ্ব বদনে বাম উগরিছে সঙ! 

প্রদীপ্ত পাবক-রাশি তাপিতে জগত 

ভূর 'খেচর শ্ুর-গন্ধরবব-কিন্গর 

নমিছে বাহার পদে সদা-মাতৃজ্ঞানে, 

তার লক্ষে তব যুদ্ধ কু ক্ষি সম্ভবে ? 



শুস্ত । 

চতৃথ অন্ক। ৮১ 

কি কথ! কহিলি দূত অন্থুর অধম ! 
বামার সংগ্রাম হেরি উপজিল ভীতি 

তোর। শুস্ত সন্ধানে ভয় শব্দমাত্র, 

অস্তিত্ব বিহীন, আকাশ-কুনুম যথ| ; 

অয়োময় কলেবর জভেদ্য শুস্তের, 

ডরে কি দৈত্যেশ শুভ্ত পশিতে আহবে ? 

উন্ভর সুমের ছিড়ি নিমেষ ভিতরে 

রেণু রেণু করি পারি ডুবা'তে সমুদ্রে, 
কুমেরু আনিতে পারি স্থমেরুর স্থলে ; 

সাগর-সঙ্গম হ'তে জাচ্বী-প্রবাহ 

সহজে ফিরা'তে পারি হিমার্রির পানে ; 

লৌহ-বিনিশ্ধিত ডুজে ধরে কত বল 
জান নাকি দৃত-শ্রেষ্ঠ । পাসরিলে সব? 

শুন্তের বীরত্ব শৌর্্য পুরাণের মুখে, 
কাহিনীর মত ভবে শুনিবে সকলে 
ভবিষাতে । এখনি খুচাব অপবাদ 

দানব ললাট হ'তে ; দন্যর অপত্যা-_- 

ভীরু শুনেছে কোথায় £ কিবা! ইন্দ্রজালে 

মায়াবিনী, কি কুহছকে আজি ভূলাইল 

তোরে দূত ! রণক্ষেত্রে, বুঝিতে অক্ষম । 
বিজ্ঞান আলোকপুর্ণ হৃদয়-মন্দিরে 
ভোর তন্বকথা উন্বাস্ত-প্রলাপ সম । 



রঙ মতজ-দলন। 

তোর বাক্যে স্থাপি আস্থা সমরে বিরত 

হবে দন্সুজ-সআাট ? শত ধিক তোরে; 

সিংহ গয়ে আচরিবে শিবার মতন ? 

শাদ্দল হুইয়! শুন্ত কলক্ষিবে ভাজি 
জীবনের উঠ্ডিবু' মেঘ আচরণে £ 

কেননা মরিলি তই জননী-জঠরে. 

- কেনরে বুলস বুখা বহে তোর ভার? 

ভীরুর আবাসভমি মানব সমাজ, 

দানব সমাছ্রে তার ভান্টচিত বাস ; 

সিংহের শাবক ভ্রমে শুগাল-তনয়ে, 
পালিন্ন এতেক দিন মি অকারণ । 

যারে তুই নাচাশয় ! লগ্ডগে আশ্রয় 

কামিনীর পদমুলে ; বাচা জীবন । 
যে ভীরু দনুজাপম জীবনের ভয়ে, 

গৃহিণী-অপ্চল ধরি রঙে জন্তঃপুরে, 

জীবন মরণ তার উভয় সমান ; 

তযোগ্য সম্পূর্ণ তুই দৈতা-দৌত্যকাষ্যে 
হত্রীব। ক্ষম অপরাধ মম দনুজ-ঈশ্মর ! 

যোগ-আখি মেলি যাহা করেছি দর্শন, 
বলিন্ু রূপ কথ। তব সমিধানে। 

কে রোধে সিন্কুর গতি দানব-স্থগেন্দ্র ? 
ভবিষ্যত-মানচিন নিয়তি-চিত্রিত, 



সন । 

চভগ অঙ্ক । ৮৩ 

খুলিন্ু সম্মুখে তব, কর ইচ্ছা যাহা । 
যার অন্নে মোর দেহ হ'য়েছে সবল, 

আসন্ন বিপদ তার হেরিয়। নয়নে, * 

কিরূপে নীরব থাকি ? কহ "দতা-পতি ! 

ভুমি নহ মন্ত্রী, দূত ! মন্্রণা প্রদান 

নহে তব কাধ্য কড়। কর্তবা-পালনে 

হও অগ্রসর তৃর্ণ ; নিশ্রম্ত-সকাশে 
য/9 শীঘ্র, কহ তারে সাজিতে সমর- 

সাজে আজিকার রণে ; বাদক বাজা”ক্ 

রণবাদা নানাবিধ, মাতা'তে দানব- 

চমুং নাচুক দন্মুজদল বীররসে 

ভাসি ; শুনিয়' সমরভেরী দৈত্যদল 
স্বর! হউক জাগত, নিদ্রা পরিহুরি 

লউক্ আয়ুধ করে, চলুক সমরে ; 

ভ্রীহর শঙ্কর রবে কাপাক মেদিনী ; 

নিশুন্ত সমরে মাঁ"কু মাতি রণরঙ্গে, 

শুভ্তও পশিবে রণে দলিতে রমণী । 

দনুজবাহিনী ভারে কাপিবে সম এ 

ধরা; দেখিনে কামিন। শুশ্তের সংগ্রাম । 

মন্থ্িয়া পয়োধি দেব লন্ভিল পুরবে 

লন্গনী ; জাজি রণ-সিন্ধু করিয়। মন্থন 

লভিনে দৈত্যেন্দ্র খল অপজূপ রামা। 



৮৪ 

স্থগ্রীব । 

দনুভ-দল্ন। 

অসংখ্য দানবদল যে যথায় আছে 

জাগুক উঠক সবে শুস্তের আদেশে, 

মারিতে মরিতে কিম্বা হ'ক অগ্রসর, 

বীরহ্ের পরাকাচ্ঠ। দেখাক সংগ্রামে, 
দন্সজ তজেয় ভবে, ন। ভরে কৃতাস্ত্ে, 

রমণী-সমরে তাই দেখাক সকলে । 

যে আজ্ঞা, চলিন্ আমি নিশুভ্ত সম্মুখে 

বহিয়! আদেশ তব, দানব-কুপ্জর ! 

ক্ষম প্রভো। ! কহি প্রনঃ, আখি মেলি কর 

নিরীক্ষণ ক্ষণকাল অন্তর জগতে, 

মায়ের পন্কজ-পদ অতুলিত ভবে । 
দানব-দলনী মাতা সম্মখে তোমার, 
অহঙ্কারে অন্ধ হ'য়ে না! দেখিলে তারে। 

| উভয়ের প্রস্থান 

না 



চদরচাগ। ॥ 

ঝক্ত । 

চতুর্থ অক । 

০ 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ৷ 

__-89৩%- 

শন্ের অন্য১প্ুর | 

চক্দভাগা আসান? । 

€জ্দথগত ) 

কেনবা স্পন্দিছ্ধে আজি দক্ষিণ নয়ন ? 

কেন আজি মন মোর এত উচাট্টন ? 

কেনবা সশ্ুভ চিহ্ন করি নিরীক্ষণ ? 

কেন আজি শিবাকুল ডাকে ঘন ঘন ? 

সিখির সিন্দূর মোর আপনি মুছিল, 
ধরণীর লীলাখেল! বুঝি সাঙ্গ হ'ল । 

( গুস্ধের প্রবেশ 1) 

কেন প্রিয়ে হেরি তব বদন চন্দ্রিমা 
রাক্ছ-কবলিত্ত | বিসর্ষ-চ গাল কোপ! 

হস্তে জাসি সাবরিল বদন-শশাঙ্ক 



৮৬ 

চর । 

২স্ । 

দনুজ-দলন | 

আচন্দিতে ? কহ দংশিছে কি চিন্তা-কীটে 
প্রাণের প্রতিমা! £ কেনব। কূপণা আজি 

শুভ্ত-সোহাগিনী বিতরিতে বাক্য-স্থধ! ? 

ভ্রম ক্রমে করেছি কি কোন অপরাধ, 
অব! অপ্রিয় কাধা ? কহ বরাননে ! 

যদি হয়ে পাকে দোষ মম, দে.ও শালি : 

প্রাস্তত নমিত শিরে নহিতে নিয়ত 

বে দণ্চ বিভিত ভয় তোমার বিধানে । 

প্রেম-হেম শুক্গলেতে করি শুঙ্ঘ'লত 

অপরাধী মোরে রাখ ব্ক্ষঃ-কারাগারে ; 

ভূঞ্জ,ক অপুর্বব-কার! শুভ্ত দৈত্যরাজ | 
অথব। অপর কেহ ক'রে খাকে দোষ, 

তব সন্িধানে প্রিয়ে ! কহ শীত্র করি, 

মম রোষ-বন্ছি তারে দহিবে এখনি, 

দহে যথা দাবানল গহন-কানন। 

কেন নাগ বুথ! বাক্যে কর ছ্বালাতন, 

আজি নিশাযোগে এক হেরিনু স্বপন ; 

হয়েছে হৃদয় তেই বিমষ-আবাস, 

দহিছে মানস-বন স্বপন-হুতাশ। 

কহ শ্পরিয়ে কি স্পন হেরিলে নিশায় ? 

বিদ্ষিল মরম স্থল কণ্টক সমান, 
করিল ব্যাকুল তব কোমল জদয় ? 



চন্র। 

শস্ । 

চতুর্থ অন্ক। ৮৭ 

হেরিনু অদূরে এক ভীমা-নিতন্থিনী, 

গগনে ঠেকেছে শির স্থির সৌদামিনী ; 
সহজ পাণিনী বাম; ভুতলে স্থাপন 

ক'রেছে সহতী পদ; সহজ বদন ; 
অনন্ত ব্রাশ শোভে তাঁর কলেবরে, 
,সহুত্ নয়নে রাম! নিরীক্ষণ করে। 

বিশ্ব-জড়ে দেহ তার; অনন্তরূপিনী ; 
হাসায় কান্দায় জীবে ভবে সীমস্তিনী। 

সহ করেতে তার আয়ুধ ভীষণ, 
শীসিতেছে ধরণীর যত জীবগণ ; 

অপার অন্তর কুল তাহার শরীরে; 

রয়েছে সুচির স্থান অধিকার ক'রে। 
ডাকিল জীমৃত রে ““যুদ্ধং দেহি মোরে” 

অমনি পশিলে তাঁর বদন-বিবরে | 

আর ন] দেখিনু নাথ ! হ'লে জস্তমিত, 

সমূলে দানব বংশ হ'ল নির্মম লিত'। 

কোথায় লুকাল বাম ন। হেরিন্ু আর, 

ভয়েতে তখনি নিদ্রা ভাঙগিল আমার । 

ভূমিষ্ঠ হ'য়েছি ববে, সেই দিন হ'তে 
পাছে পাছে পিতৃ-পতি হাটিছে নিয়ত ; 
ব্যাদিত রয়েছে তার করাল-কবল ; 

কবে ষে পশিব ভার উদর-গহ্বরে 



৮৮ দন্ুজ-দলন । 

নাহিক নিশ্চয় ; কালের করাল-রদে 

পাথিব সকল হইবে চর্বিবিত সত । 

তবে কেন ভীত এত শুস্ত-বিনোদিনি ! 

₹যোগ হইলে খলু বিয়ৌটা সংসারে ; 

আমর কে কোথা ভবে, চির স্থির কেন 

রবে বিমল সলিল, জীবের জীবন- -. 

নদে। ধর! বিধাতার লীলাভূমি ; বথা 
সুক্মন-সৃত্রে বাজীকর নাচায় পুভুল, 

তেমতি জীবের সুন্মন-কণ্ম-সৃত্র ধরি 
নাচাইছে বিধি জীবে মেদিনীমশুলে। 

শামরা-তাহার হস্তে ক্রীড়ার কন্দুক ; 
ঘুরিছে কালের চক্র রাশিচক্র-সম 

অবিরাম । কেহ উঠে কেহ পড়ে কাল- 

বন্ধনে । অলীক চিন্তার কল সগ্ম। 

. স্বপন সফল যদি হয় প্রিয়তমে ! 

নাহি খেদ তাহে, ববে মরণ নিশ্চিত । 
মহতী শকতি সঙ্গে করিয়। সমর 

শুস্ত বদি রণক্ষেত্রে হারায় জীবন, 

ইতিবৃত্ত গাবে প্রুব শুস্তের বীরতা, 

চিরদিন শুস্ত নাম রহিবে মহ্থীতে।. 

দেও অনুমতি প্ররিয়ে ! “পশিতে সমরে ; 

স্বপন ভুলিয়া ভাস প্ুলক-সলিলে, 



চল । 

চতুথ অঞ্চ। . ৮ 

গস্ম্ন বদনে দেও বিদায় আমারে ; 

শৌধ্য বীর্য লীলাভূমি সমরপ্রাজণে, 
পশিতে বিরত শুস্ত হবেনা কখনে। । 

সকলি বুঝেছি নাথ ! ভাবি দেখ মনে, 
নারীর কি দশ! হয় পতির বিহনে ? 
সমুদ্রে রঙ্গনীযোগে নাবিক নিচয়, 

প্রব্তার! লক্ষ্য করি বহিত্র চালায় ; 

জীলদে আবুত তার! হইলে যেমতি, 

পোতের গমন বন্ধ, নারীও তেমতি ; 

জানি--লামি তুমি সব যাব কালঘরে, 

অদা কিন্বা কল; কিন্বা হই দিন পরে; 

তবু নাথ প্রিয়জন বিয়োগের ভয়, 
বিধে শেল সমম্বতঃ নারীর হৃদয় ; 

প্রতিদিন মৃতদেহ করিছি দর্শন, 

তবুও এ দেহ ল'য়ে করি আস্ফালন ; 

অসার সংসার-ক্ষেত্রে খুলিয়। আপণ, 

খরিদ বিক্রয় করি ভূঁলিয়। সপন ; 

তবের বাজারে মোরা দোকানী কেবল, 

বুঝিয়। বুঝে না জীব, বুঝেবা কে ধল ? 

হইবে সফল সত্য আমার স্বপন, 

বামার সমরে হবে স্বামীর নিধন ) 

চাহি না মাখাতে তব চাকু-কলেবর 



চপ 
॥ জি দনুজ দলন 

কলঙ্ক-কালিম। দিয়া, শুন বীরবর ! 

ইহুলোক ষবনিক। হইল পতন, 

বিদায় করিল স্বামী জানিয়া মরণ । 

যাও বাও দৈত্যপতি ! সম্মুখ দমরে, 
উঠাঁও ষশের ধ্বজ! ধরণী ভিতরে ; 

গাবে তব বীধ্য-গীতি দূর দূরান্তরে, 
কাব্য কিন্বা ইতিহাস ভারতীর বরে ; 

শামিও প্রস্তুত আছি দিতে বিসক্জজন, 

বীরের অঙ্গন! হ'য়ে এ ছার জীবন । 

উভক্ের প্রস্থান 

পুল 
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রঙ্গশক্তি, শিন্শ্ক্তি, চুন্ষ্ঞবীশক্তি, উন্দর শক্তি 

কোৌমারীশক্তি ও অন্বিকা । 

(নিশুস্তের প্রবেশ । 9 

(স্গগত ) 

একি যুদ্ধনক্ষত 2 লনা সাধনের স্থল, 

মহাশক্তি সমবেত দানব-নিধন- 

হেড যেই ক্ষেত্রে সাজি, কেমনে সমর- 

ভূমি বলিব তাহারে ; দৈত্যের সৌভাগ্য । 
মোহের ছলনে ভুলি হায় এতকাল, 

ভাবিন্ড বামার সঙ্গে চলিছে সংগ্রাম ; 

শক্তির সমিতি হেরি গেল মোর জান্তি ২ 

জ্াগরিল কুগুলিনী, হইল চৈতন্য। 

(প্রকাশ্যে ) নিশুস্ত দানব আজি বিহিত বিধানে, 
প্রণমে মায়ের পদে, আাশীব শাহারে ; 



সি | দচ্গজ-দলশ। 

চড়াও সম্মুখে মোর, ভবন-পাঁলিকে ! 

সকলে একত্র হ'য়ে; হউক সফল 

মম দানব জীবন ; সার্থক নয়ন 

মোর হ'ল এতকালে ; সাধন-লমরে 

সা'জরে নিশুত্ত আজি মনের আহ্লাদে ; 

যোগীগণ জপে ধারে মানস-মন্দিরে 

নিজ্জন-নিভত-দেশে বসি অবিরাম, 

সম্মুখে সদেহে তিনি বর্তমান! বরণে, 

ধন্যরে নিশুযস্ত ! আজি পুর্বব পুণ্যফলে 
দেবীর সাক্ষাণড লাভ করিলি সমরে !! 

দ্বাদশ-দল-কমলে রাখি মনোরথ, 
রসন। কাশম্মকে দৃঢ় বাঁধি প্রেমগুণ, 
শুক্তিশর তাহে বত্তে করিয়া সংযোগ, 

ছাড়রে নিশুস্ত লক্ষ্যি মায়ের চরণ; . 

শো ভিবে মায়ের পদে রক্তজব1-সম ! 

মর জিনিবে, জননী ছারিবে সত্য, 

বিফল হবে না শ্রম; সাধন সংগ্রামে 

মাতৃ পরাজয় ধ্রুব নিশুস্তের করে। 

( গুব করিতে প্রবৃত্ত ) 

হেম আভচতুদ্দল কমলে নিবাস, 
পুরাও জননী নাজি নিশুস্তের আশ 2 



ঠ্ €ঞ ৮তুথ অন্ক। 

সৌদামিনী জিনি প্রভা পল্ম বড়দলে, 
হাঁসিছ খেলিছ মাতঃ ! অতি কুতুহুলে; 
মণ্পুর দশদল সুনীল কমলে, 

স্যুন্দ।য় সুক্ষন পথে মা আমার চলে 3 

নীলঘন মাঝে ঘথ। দামিনী প্রকাশে, 

তথ! রক্তপদ ম্ম্র নীলপছ্ছে হাসে ; 

প্রবালের নিভাসম দ্বাদশ কমলে, 

রাখি তোম। পুজে ভক্ত রক্তজবাদলে ; 

ধূমাত যষোড়শদলে বিহর জননি ! 

সোমাভ দ্বিদলে তিষ্ঠ দানবদলনি ! 
সহব্ারে উঠ মাগে। কুলকুশুলিনি ! 

সস্তোগ পরম শিব অভয়দায়িনি ! 

নাহি জানি তন্্র-মন্ত্র নাহি দীন্গ।-শিক্ষ।, 
দানব সন্তান আজি চানে কৃপা ভিক্ষা । 

অর্থ আশীবিষ দষ্ না ভজি তোমায়, 

বিষয় বিষয় করি জীবন -কাটায় ; 

পুণ্য, তীর্থ, মুক্তি, ভক্তি জানেন! দাঁনব, 

অহঙ্কারে মন্ড হ'য়ে পশেছে আহব ; 

প্রসীদ পরমে দেবি ! বিশ্ব-বিমন্দিনি ! 
সর্ববমযি শিবে মাভঃ কৈবল্যদারিনি ! 
ত্রহ্মময়ী বিশ্ববীজ সর্ববার্থসাধিকে ! 

ভুবন পালিনি দেবি বালেন্দুভালিকে ! 



অন্দিকা । 

দঞ্জজ-দলন। 

কপ করি নিশুস্তেরে দেখাও জননি ! 

দশমহাশক্তি মুর্তি প্রতিভাশালিনী । 

দানব-গৌরব রবি তুমিই নিশ্চয়, 
ভক্তিযোগে স্ুরপুরে ভোমার আলয় ; 

তব স্তবে তুষ্ট আমি; চাহ কিবা বর, 
ভক্তেরে অদেয় কিছু নাহি ধরা"পর ; 

বেদান্ত দর্শন বেদ, না পায় দর্শন, 

সেইরূপ এবে তুমি কর নিরীক্ষণ ; 

গায়রে নিশুস্ত আজি তোরে করি কোলে, 

তোমার মতন ভক্ত নাহি ভূমগ্ুলে । 
খুলুক ভগকানের চক্ষু, হের দশরূপ, 
তণ্ত হও তৃপ্ত হও দেখি অপরুপ । 

(কালার আলিভ1প ) 

কালাভ্র শ্যামল অঙ্গী ত্রিনেত্রধাব্রিণী, 

চতুভূর্জ! শবারূঢ়া নৃমুণ্ডমালিনী :; 
কর্ণে শব শিশু দোলে, নর-শির করে, 
বরাভয় তীক্ষ অসি স্বীয় হস্তে ধরে; 

নর-কর কাঞ্ধী শোভে কটিতে বামার, 

দিগন্যরী মুস্তকেশী ধরে ধরা ভার ; 
হেররে নিশুস্ত মাজি জাদ্যার চরণ, 

প্রণম কালিক। দেবী সাষ্টাঙ্গে এখন । 



নিশুস্ত। 
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প্রণমামি মহাদেবি! বিশাল লোচনে, 

নিশুস্তের স্থান দেও ও রাঙ্গাচরণে ; 

কাল-হর৷ পাপ-তর! বিক্ব-বিনাশিনি ! 
জদ-পদো নস মাগে! শান্তি বিধায়িনি ! 
পাপ পুর্ণ জীর্ণ তরী ভাসিছে সাগরে, 

কাণগডারী হইয়। মাতঃ লয়ে যাও পারে ; 

ভবসিন্ধু জল বিন্দু হৰে তব বরে, 

মায়ের কিস্কর দৈত্য কালেরে কি ডরে ? 
করাল-বদন1 কালী কামিনী-কমলা, 

ভেলিছে ছুলিছে গলে দৈত্যমু গুমালা ; 
নমস্তে কালিকে দেবি চণুবিনাশিনি ! 

নিশুস্তেরে কর দয়! মুণ্ডবিমপ্দিনি ! 
নহেত বালিক!, বৃদ্ধ, নহ্েত তরুণী, 

নহেত পুরুষ ষণ্ড নহেত রমণী ; 
কি ভানে কাহারে তুমি দেও দরশন, 

দেবের অসাধ্য বুঝা, বুঝে কোন্ জন ? 

(তারার আবিভাব ) 

শব-হৃদে প্রত্যালীঢ পদে স্মেরানন।, 

হাসিছে অট্টাটু ভাসি, হের ভ্রিলোচন! ; 
জটাজুট সমাধুক্ত। নাগিনী বেগ্িত।, 
খর্পর কৃপাণ প্রত ভ্রজ সমন্থিতা। 



৯৬ দচুজ-দলন। 

শোভিছে কমল কর্রী অন্য দুই করে, 
ব্যান ত্বক পরিধানা, কত শক্তি ধরে; 

নম তার! বিদ্রহর! ভূবন-বন্দিনী, 
সদ। ভবে সর্ননজীবে পরলকদায়িনী । 

নিশুস্ত। নমে দৈত্য হয়ে ভক্ত তারার চরণ, 

নিশুস্ত-শমন-ভীতি কর নিবারণ ; 

নাহি জানে স্ব-স্গৃতি দানব-তনয়, 

দেও শক্তি--দেও মুক্তি অন্তিম সময় ; 
ধর।-ধর ধরে ধর! ফধাহার কুপায়, 

নমিছে নিশ্ুন্ত আজি সাস্টাঙ্গে ভাভায় । 

” ষোড়শীর আবিভান ) 

আদ্দিকা । তরুণ অরুণ জিনি বরণধারিণী, 

পাশ, শর, চাপ আর অঙ্কুশ ভীষণ, 

চারি করে বাম! ধরে ভূবন মোহিনী, 

বিশাল ত্রিনেত্রে সব করে নিরীক্ষণ । 

ষোড়শী উরসি স্থাপি, ভক্তি গঙ্গাজলে, 

ধোঁত করি মন ফুল পুরিয়া অগ্ুলি, 
দেওরে নিশুস্ত তার চরণ কমলে, 

ত্রিপুরা সুন্দরী পুজ ওহে মহাবলি ? 

নিশুস্ত। কদম্ব বনবাসিনি! বাণেন্দু-বরণ!, 

ধরণীর পাপ তাপ করিতে হরণ 



চডুর্থ অন্ক। ৯৭ 

অবতীর্ণ! মহাদেবী বিশাল-লোচনা, 

কুটিল-দ্বেষিনী মাতা আনন্দ কারণ । 
প্রণমে নিশুস্ত জাজি হেরিয়! জননী, 

সার্থক হইল মোর দন্মজ-জীবন, 

দৈত্যের সম্মুখে দেবী পতিত-পাবনী, 

দৈত্যকে দেবস্থে নিতে জঙ্কুশ ধারণ । 
(ভ্বনেশ্বরীর আবিঙাব ) 

অন্থিষী। উদ্দিত দিনেশ-ছ্যুতি ইন্দু-কিরীটিনী, 

নিশুস্ত | 

ক 

ায়ত লোচন-্রয়, ভবন ঈশ্বরী, 

বরাভয় পাশ দার অন্কশ ধারিণী, 

প্রণম নিশুস্ত তারে শ্রদ্ধ। ভক্তি করি। 

সাক্ষচ্ছব্দ ব্রহ্গরূপা সত্য সনাতনী, 
নগেক্দ্র তন্জ! তবু কমল কোমলা, 

পুজিছে নিশুস্ত আজি জগত জননী, 
মানস-কুন্ুম-দলে মহেশ-মহিলা । 

হের সব, চক্ষু মেলি, দানব তনয় 
মন বিল্বদলে পুজে মায়ের চরণ, 
প্রীতির চন্দনে পুজে ভুলিয়! বিষয়, 
মায়ে দেয় দৈত্যপুজ লাত্বা বিসজ্ভন । 

(ভৈরবীর 'আবিভাব ) 

জস্থিক। । উদিত সঙ্গ ভান্ত স্বর্ণ কিরণ, 

হেররে নিশ্ুম আজি দেনীর চরণ : 



৭৮ দছজ-দলন। 

রক্তালিগু পয্োধর জপবটি ধরে, 

বিদা। বরাভয় দেখ ভন্থা তিন করে; 

ত্রিনেত্র। ভৈরবী দেবী জঙ্তানপ্রদায়িনী, 
প্রণম সাষ্টাঙে বাছ। অমুত-ভাষিনী । 

নিশুস্ত ॥ প্রাণমি ভৈরবী পদে জুড়ি দুই কর, 

শরদিন্দু-নিভানন! পুলক-ঙাকর; 

বর্বর অধম মোরে দেওমা নিস্তার, 

পারি যেন পার হ'তে ভব পারাবার । 

(ছিনসস্তার আাবিভাব ) 

আঅন্িকা। বিগত-বসন! দেবী করিতেছে পান 

করন্ধ-শোণিতধার!, খড়েগ কাটি শির, 
নাগাবদ্ধ শিরোমণি, রক্তিম বয়ান ? 

রক্তজব। সম নিভ। হের দেত্যবীর ! 

. ক্কুপাণ খর্পর হস্তে করিয়া ধারণ, 

সমস্য ভূবন যেন করিতে বিনাশ, 

বিমুস্ত-চিকুরা দেবী করে আয়োজন ; 

মদন চরণে দলি হণতেছে প্রকাশ । 

নম ছিল্সম্ত। দেবী দানব-কুগ্জর ! 

ভ্রিনেত্র। বালারক-নিভ! শক্তি-প্রদায়িনী, 

স্য্রি-শ্ফিতি বিনাশের পরম-জাকর, 
ংসারের সার মাতা ভ্রলোক্য-তারিণী। 



ঞ্ 
শা 

নিশুস্ত। 

অন্থিক1 | 

নিশুস্ত । 

চতুর্থ অঙ্ক । নতি 

নমামি কলুষ-হর! সর্ববার্থদায়িনি ! 
অদ্ভুত অপূুর্ববরূপা জগতব্যাপিনী ; 

স্মরামি মনসা মাতঃ অশুভনাশিনী, 
অপারে ছুস্তরে ঘোরে তুমি উদ্ধারিণী ; 

কেনম। ভৈরব ভাব, কন্দর্প-দলনী, 
মস্তক কাটিয়া রক্ত পিয়িছ আপনি ; 

কি শিক্ষা! শিখা'তে ভক্তে ধরিল! এ রূপ, 
অ্ভান-তিমির ভ্রান্তে বলহে স্বরূপ । 

( ধূমাবতীর আবিভাব |) 

নিমুক্ত-কুন্তল-রুক্ষ! মলিন বসনা। 
বিবর্ণ বিধবা দেবী অতি কুলক্ষণ| ; 

শূর্প হস্তা, কাক-রথে করি আরোহণ, 
অবতীর্ণ দীর্ঘ অঙ্গী ভক্তের কারণ ; 
নম ধূমাৰতী দেবী ভক্তিসহকারে, 

হের কি ভীষণ মুর্তি নয়ন-মুকুরে । 

নমি ধূমাবতী দেবি ! মৃত্যু-ভয়-হরা, 

চঞ্চলা কুটিলা মাতঃ মলিন-অম্বর! ; 

কট কট নিনাদিনী কলহ কারিণী, 

স্থবির! গলিত কুচা, ভীতি প্রসারিণী । 
(বগলার আবি্ভাব ) 

অস্থিকা । পীতান্বর ভ্রিলোচন। দ্বিভুজধারিণী, 

বৈরী-জিহন। করে ধরি শাসিছে ভারিণা ; 



৮, 

অন্বিক! । 

নিশুত্ত । 

দনুজ-দলন | 

প্রণম বগলামুখী দন্ুর নন্দন! 

কর জপ পড় স্তব মনের মতন। 

কনক-৮ম্পক-ছ্াতি কুগুল-ধারিণী ; 

নিশুত্ত প্রণমে মাতঃ বিপক্ষ-স্তস্তিনী ; 

তোমার কৃপায় ভবে দুজ্জন স্বজন, 

তব বরে শশি ধরে সামান্য বামন ; 

খপ্ত হয়ে গিরি লঙ্জেন তব শক্তিবলে, 

অসাধ্য-সাধন সব হয় মহীতলে ; 

নিশুস্তে কর মা পার এ ভব সাগরে, 

শক্তি হীনে শক্তি দেও, পতিত দুক্তরে ; 

জীখনাস্ত কালে ঘেন পাই দরশন, 
এই ভিক্ষা মাগে আজি কশ্যপ-নন্দন। 

( মাতঙ্গীর আবিভাব ) 

চতুভৃূজ। শ্যাম অঙগী শশান্কশেখরা, 

খেটক অঙ্কুশ পাশ করে অসিধর ; 

মাতলী-চরণ-অব্জে কর নমস্কার, 

নব শশিমৌলী দেবী সৌন্দর্য আধার । 
ব্রঙ্জাদি যোগেতে যারে ন৷ পায় দর্শন, 

সহজে হেরিল তারে দানব নয়ন ; 
প্রণমি মাতঙ্গি দেবি ভুবন পালিকে ! 

জন্্ররত্ব নাশ হেতু মাতজ-বালিকে ! 

গর্ব খর্ব কর মাগো অচিন্থ্যরূপিণি ! 



অন্থিক1। 

নিশুগু । 

৮৩৭ অক্ষ । 

নিশুস্তে চরণে স্থান দেও গে জননি ! 

আস্তকালে নেও কোলে মহেশ-মহিলে ! 

মার কোলে দৈত্য-ছেলে দেখুক লকলে। 

€( কমলাত্সিকার আবিভাব ) 

কার্চন-সন্নিভা দেনী কমলবাসিনী, 

চতুভু'জা শ্রেতান্বরা বরাব্জধারিণী, 
অত্তয় অপর করে বিতরিছ্ধে জীবে, 

নাশিছে জগতে দেবী নিয়ত অশিবে । 

নমামি কমল! দেবি পাপ বিনাশিনি ! 

পরব্রহ্ম রূপিণী মুক্তি প্রদায্িনী ; 

সিদ্ধি-বুদ্ধিপ্রদে দেবি মাদস্ঠ রহিতে । 

পাপ তাপ হর মাতঃ পল্মাসন-স্ফিতে ! 

পরাশক্তি মহেশ্খরি ভুবন পালিনি, 

পরমেশি জগম্মাতঃ অস্থরঘাতিনী ! 

তরাও নিশুস্তে আজি রাসে-রাসেশ্বরী, 

জপ তপ হীনে ত্রাহি সঙ্কট সংহারি ! 

'ভুমি বিনা মরুভুমি নিশ্চয় ধরণী, 

স্বত সব জীব-জন্ কেশব-রমর্ী; 

কৈলাশে পার্ববতী তুমি পয়োধি নন্দিনী, 
তুমি গঙ্গা অন্নপুর্ণা অন্নদারূপিণী । 
কি ভাগ্য দৈত্যর আজি দেখ বস্থুন্ধরা, 

দশ্রূপ হেরি মন হ'ল মাতোয়ারা । 



অশ্দিকা । 

ধুজ-দলন । 

জান কম্মে কিবা! হয় না আসিলে ভক্তি, 

ভক্ভি-ব্যোম গঙ্গাজলে ভাসে মার শক্তি ; 

শক্তি পেলে যুক্তি আসে খলু করতলে, 

সহজে বিমুক্ত জীব সাধনের বলে ! 

( দশশক্তির তিরোশাব ) 

আনন্দ নগর হতে হ'য়ে নির্বাসিত, 

স্ুপ্ডিতে পাপের শান্তি বহে জীবতঝ্সোত 

এ সংসার মরুভূমে ১ বিস্মরি আদেশ 

মম? ভূঞ্রে ভবে জীব যাতনা অশেষ । 

বিষ্ঠা মুত্র কপ মধ্যে ভুর্গম জরে, 
উদ্ধপদে অধোশিরে স্সরে জীব মোরে, 

পুর্ববপথে না করিবে কন্ভু বিচরণ, 

এইত প্রতিভন্তা জীন করে উচ্চারণ; 

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অবিদ্যা তনয়া 
ক্রোড়ে তুলি লয় শিশু যত্তে মহ্থামায়! ; 
চুদ্দি তার অরবিন্দ সমান আন্ন, 

ডুবার় বিস্মৃতি-জলে পুর্বব বিবরণ ; 

সদ্যজাত শিশু যেন করিয়। রোদন, 

অব্যক্ত অক্ষরে কহে “জলীক স্বপন- 

সম প্রতিজ্ঞা আমার, কে করে পালন 

কঠোর আদেশ তব $ কিসের ভজন ? 



টতুথ সক্ক 1 ৩০ 

ভব স্থখ বিনিময়ে যোগ আরাধনা, 

জপ তপ পুঞ্জ হোম কিছুই হবেন! 1” 
. ভুলি মুল তত্ব আর পুর্ব্বের জীবন, 
করে নিত্য মোর আভজ্ঞ! চরণে দলন 7 

ভার প্রতিফল পুনঃ লভিতে জীবনে, 

নানাকারে ঘোরে জীব সংসার-কাননে ; 

ন| ভুলি আয়ার বাক্যে ভবে যেই জন, 

"বক্ষ! করে তস্বজ্ঞান করিয়৷ ঘতন ; 

যে হেরে সর্ববন্র মোরে, আমাতে সকল, 

তাহারি হইবে খলু জীবন লফল । 

কণ্ম-জ্ভান-ভক্তিযোগ মুক্তির নিদান, 

ভক্তিই সকল শ্শ্রেন্ঠ দানব-প্রধান ! 
ভক্তি-মন্দাকিনী-জলে ভাদিতে বে পারে, 

কণ্ম হঞ।ন ক্রুটি হেতু কি করিবে তারে । 

নপিতে ভক্তির বাজ অন্তর ভমিতে, 

জ্ঞানকল্ম-হুলে চাষ কর বিধিমতে £ 

ড্ভানের জনক কম্ম কহিন্ুু নিশ্চয়ঃ 

যোগীগণ কম্মফল আমাতে অর্পয়। 

ক+প্মকল আাশা করি করম থে করে, 

পাশবদ্ধ হ'য়ে সেই অবিরত ঘোরে । 

তিমির আচ্ছন্ন জীব জ্ঞানের আলোকে, 

গন্তব্য শরণি ধরে বিমল প্ুুলকে ; 



১০৪ 

নিজ । 

দতজ-দলশ। 

ব্রঙ্গাকুণ্ডে যাইবার পথের কারণ ; 

জ্ভানযোগে যোগী হয় ভবে জীবগণ ; 

ব্রন্গোর মন্দির দ্বারে জ্ঞানের প্রদীপ, 

নিভে জল্ল তক বাতে, শুন দৈত্যাধিপ ! 
অতি কষ্টে জ্তানযোগে মুগ্ধ জীবগণ, 
ব্রঙ্দ দ্বার-দেশে আসি হারায় নয়ন ; 

জ্ঞান-বাতি নিভে গেলে সাধক তখন, 

জমে ছ্ারে, দিশাহার। পথিক যেমন $ 

্্ানের অসাধ্য খোলা মন্দিরের দ্বার, 

ভক্ত্িই খুলিয়া দেয় ব্রঙ্গের ছুয়ার । 

বুঝিলাম অন্ঞকালে সাধন উপায়, 

পুরব জীবন স্মরি করি হায় হায় : 

আসার কেন 2 কর মাত তনয় সংহার, 

দানণত্ধ নাশি কর, ঘশের বিস্তার । 

সঙ্গীত | 

ভৈরবী--ষগু। 

মাঠ নাম মহামছে ভু ওপে দীর্ষিত | 

শক্রাপে জগন্ধাতা দেখ উপস্তিশ ॥ 

লা শিক্গা নাই তোর, € মনধে ) বিষয় বিষে ছিলি ভোর) 

জীবন কাটাদলি তোর, মোরে হ'য়ে বিস্থৃত ॥ 

ভক্তি জলে করি নান, কর এবে মা'র নাম, 

অন্তে পাবি পরিত্রাণ, হওরে সন শিক্ষিত। 
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এ দীক্ষাম্ম নাহি লগ্ন, মা'র পদে হও মগ্ন, 

সফল হউক জন্ম, মন! কহিন্ু বিভিত। 

ব্হ্মসিন্দ-ন্নানে চল, মার নাম করি সন্বণ, 
মা'র তেজে পেয়ে নল, হওরে এবে ধাবিত ॥ 

আন্িকা। ( দেবশক্তিগণের প্রতি 1) 

গুন সব দেবশক্তি আমার বচন, 
কুন! হরিন আমি নিশুস্ত জাবন ; 
ভক্তের দেহেতে অসি মারি কেন প্রাণে ; 

রণ-ভাগ্যে যাহা থাকে হউক এখনে । 

বেন্বীশক্তি। কত ছল জানে মাতঃ যাদুকরগণ, 

ব্রঙ্গণক্তি । ইন্দ্রজালে দৈত্য শ্রেষ্ঠ প্রবাদ বচন ; 
কুমারশক্তি । কোপ! হ'তে আদি দৈত্য ঘটাল প্রমাদ, 

ইন্দ্রশক্তি । কর যুদ্ধ, তৃপ্ত হ'ক দৈত্য-রণসাধ। 

বিষুশক্তি। আমার মায়ায় ভুলি দনুর নন্দন, 

হারাইবে তন্থজগ্ঞান--তোমার বচন । 

শিবশক্তি । জ্বলিবে সমর-অগ্ি এখানে এখন, 

দহিবে জস্্ররকুল তূণের মতন । 

নিশও । (স্গগত ) 

দলিতে দানব-বেরী পশিন্ু সমরে, 

দল্সুডীবাহিনী সহ রণ আড়ঞ্ধরে ; 

কিন্তু কোথায় দল্টুজ শক্র ? নাহি হেরি 

ঃ হিমাপ্রির মুলে এবে দানবের জরি! 
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আদেশিল দৈত্যভূপ যুঝিতে সমরে, 
অপুর্ব! রমণী সহ, সমস্য! অন্তরে 
উদ্দিল, এই কি সেই কামিনী রতন 

মাতৃভজ্ঞনে পুজিলাম যাহার চরণ ? 

ভ্রান্ত আমি, এই রমা খলু দৈত্য অরি, 
কত মায়! ইন্দ্রজাল জানে স্ুরনারী : 

ভাঙ্গিল মোহের নিদ্রা, বুঝিনু এখন, 

দৈত্য শত্রু দেবী মুর্তি করেছে ধারণ । 
সুঝিতে আমার সঙ্গে হয়ে ভয়াকুলা, 
ধরিল দেনীর মুন্ডি সৌন্দর্যের অতুল! ; 
ছিন্ন করি মায়াজাল নাশিব সমবে, 

বামারূপে দৈত্য সরি বুঝেছি মন্তরে । 

( তন্বজ্ঞান হারাইয়া প্রকাশো ) 

চিনেছি চিনেছি তুমি দানব অরাতি, 

এখনি বধিয়া অরি ঘুচাব ছুর্গতি ; 

ধর অসি করে এবে নিশুস্ত বধিতে, 

 বামার ভূজের বল দেখাও মহীতে ১ 

রক্ষণীয়া নারী জাতি অবধ্যা সংসারে, 

ল্সগন্তক হও সন্ভরণে সমর-সাগরে । 

নতুব! এখনি অন্ষে কাটি তোর শির, 
গধিনী শিবার ন্ডোগ দিবে মহাবার । 



অন্থিক!। 
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ভেবেছ নিশুস্ত বুঝি রক্তবীজ সম, 

সহজে জিনিবে এই সমর বিষম ; 

ছিমাদ্রি উপাড়ি পারি ফেলিতে সাগরে; 

সমুদ্র স্থাপিতে পারি হিমাদ্রির শিরে ; 

বন্তুধ| নাশিতে পারি নিজ বানছবলে, 

জয়ন্ত্রী নসিয়। আছে দৈত্য করতলে। 
যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্টদেশ দনুর নন্দন 
দেখাবে অরাতি-ভয়ে কর কি চিন্তন £ 

দানবের ভয়ে যত দেবতা নিকর, 

সিংহ ভয়ে ম্গী যখ। সভয় অন্তর ; 

কোমল শরীর তব, কেনবা সমরে, 

এসেছ জীবন দিতে দানবের করে ? 

দেখা দেখি কত বল ধরিস্ পামর ! 

ত্যরক্তে হ'ল ধর! কুল সাগর; 

তবু গর্বব, দপ্প, স্পর্ধা করিস্ দানব ? 

বাক্য বীর তোর!, কেন পশিলি আহব ? 

(উভয়ের অসিষুদ্ধ ) 

যাওরে নিশুস্ত এবে, শমন সদনে, 

প্রবাহিত শান্তি-নদী হউক এখনে ; 
( নিশুষ্ের পতন ) 

( পটক্ষেপ।) 

৬৪৪ 
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প্রথম গর্ভান্ক | 

১ 

ভিমান্রিমূলে। 

বঙ্গশক্তি, বিফুশক্তি, শিবশস্তি, ইন্দরশন্তি 

কুমারশক্তি ও অন্বিকা । 

শুন্ত । (স্মগত ) কার সঙ্গে করি রণ$ করিছে সমর 

রমা, নহে একাকিনী ; বাম! সেনাদল 

মাঝে শোভে রামা।) তারাদল মানে যথা 

বিমল চন্দ্রিমা, নীল গগন-জন্রে | 

(প্রকাশো ) কোথ! তব পণ এবে, কোথায় প্রতিজ্ঞ! ? 

পুর্দের প্রতিজ্ঞ! তব স্মর মনোরমে ! 

নিস্মুতি অতল গর্ভে বিসভ্দ্ি সহজে 

সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এবে করিছ সমর । 

ভাঙ্গিল কি তব পণ--সংগ্রাম-জাতঙ্কে ? 

থব। নারীর 'পণ-_-উন্মত্ত প্রলাপ-_ 

বাকোর লহুরী:মাত্র । সহজে প্রতিচ্ছ। 

স্তাঙ্কি) হাসালে বনী । শোভে কি এছেন 
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কাধ্য তোমায় রমণি ! সমরে জিনিবে 
যেই নিজ ভূজবলে, হবে তার পতী, 
এইত প্রাতিজ্ঞ্। তব শুনেছি আবণে ; 

সহজে ভাঙ্গিলা পণ দানবের ভয়ে £ 

ধিক ধিকৃ, অন্য বল করিয়। আশ্রয়, 

যুঝিছ আস্থরসহ ভীষণ হাহবে, 
তাহে হন্তে গর্বিত! । লজ্জা, জ্জা পেয়ে 

ত্যজিল মানিনী, ধিক্, বুথ গবনি তব ; 

শুস্ত-ভূজ-বলে ন্দর্গ মর্ত্য-রসাতল 
কাপিছে নিত রামে ! কদলী পট্নের 

সম সামান্য মারুতে, কিম্বা গ্াভঞগ্নে 

যথা! ভীষণ তমাল, তাল-শাল মহীরুহ | নি 

কুন্থম-কলিক! লয়ে প্রকুতি স্ন্দরী 

গড়েছে নির্জনে বসি নারীর দয়, 

দিয়াছে ঢালিয়! তান পীযুষ নবনী, 
রমণী অন্তর তভিই সহজে কোমল ; 

স্থর-পুরে স্থর-মাঝে নাহি হেন বীর 

যে না ডে ভীমবপু দানব-ঞষভে, 

যেনা কাপে হেরি শন্তে সম্মখ-স্ংগ্রামে £ 

তভুমিভ রমণী-মাত্র, নাহি দোষ তব । 
যদি ভব এত নয় শুন্ডের সমরে, 
কেনবা করিল! পণ * পশিলা আাহবে %. 

৬ 
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ছাড়ি গর্বব অভিমান শুনলে। সুন্দরি ! 
ভজ ভর্তারপে শুস্তে, পাইবে নিস্তার । 

হরিণী কোথায় যুঝে শারদদ্লের সনে, 
অথব! বাঘিনী কড় পারে কি যুঝিতে 

মগেন্দের সহ রণে, কহ সীমন্তিনি ! 

কেন বুথ রক্তপাতে ভাসাও বসুধ $ 

অন্বিকা। রে মুর্খ ! জগতী-তলে অছিতীয়! আমি ; 
আমার দ্বিতীয় কেহু নাহি ভুমগুলে। 
আমার বিভৃতি হের সর্ব বিস্তৃত ; 

জড়-জীব-স্তল-সুঙ্গেন প্রকটিত আমি 

আত্মারপে । আবার বিশ্ব-ব্রঙ্গাণ্ড হের 

দৈত্যরাজ ! মম এই বিরাট শরীবে । 

সহতা মস্তক মোর স্পর্শিছে গগন, 

আকাশ কিরীট ম্ম, চরণ সহজ্স 

রয়েছে ভূতলে, প্রগিবী আসন মোর ; 
অনন্য ভজেতে আমি রয়েছি আবরি 

সৌরজগতের সহ প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড : 
করি নিরীক্ষণ সদ! অনস্ত-নয়নে 

স্গরগ-পাতাল-মব্ত্য এ তিন ভূবন। 
সুচির পতন কিন্যা ভূধর স্থলন 
ভবে কিছু নহে মোর দৃষ্ভির বাহিরে; 

বিজন অরণ্য মধ্যে নিশীগ সময়, 
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সাধিলে করম জীব অতীব গোপনে, 

পারে না এড়াতে কড় আমার লোচন। 

প্রমন্ড মাতঙ্গ কিন্। নগণা কীটাণু, 
করে যাতায়াত সদ। মম দুি মধ্যে । 
ভবেছ দানবপতি ! বামার সমর, 

অতি ক্ষুদ্র-সামান্য-সহজে লভিবার ; 

ক্রমে ক্রমে দেতাকুল হুতেছে নিশ্মংল 

কামিনী-সংখ্রামে, তবু তুমি অচৈতন্য ? 
লুরাপ ফেমতি হারায় নিজের ড্ভান, 

নবিসজ্ঞে মদিরা-নীরে আপন আস্তিত,। 

পশ্ুত্থ কিনিয়। লয় আত্ম-বিনিময়ে, 

প্রকুৃতি-স্দবূপ-তক্ক হেরেন! নয়নে, 

তেমতি দন্ুজনাণ ! বি মোহ-মদ 

হারা'য়েছ তন্বভ্ভ্ঞান ; অজ্ঞান অধীর 

মদ-কল-করী-সম, ভাবিছ অন্তরে 

সামান্যা রমণী সহ চলিছে সমর 

তব; নিদ্রিত রয়েছ ভ্রান্তির মন্দিরে । 

আকৃতি অথবা জাতি কভু নহে ভবে 
শক্তির গ্রামাণ শক্ত! শুন শ্ছির চিজে; 

একবিন্দু হুলাহল নাশিতে সক্ষম 

কত কত মহাপ্রানণী অব্নী-ভিতরে ; 

পাবক-স্মুলিস দহে ব্রা নগরা 
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মুভূর্ধ সময়ে ; তুচ্ছ অস্ত্রে কাটে কণ্চ 

বীর-শির সদা, তার কে করে গণনা ; 

সামান্য কারণ হ'তে শুন দৈত্যপতি ! 
মহতী ঘটন! কও ঘটিছে ধরায় 
কে পারে গণিতে তাহা ভাবরে অন্তরে । 

কেনব! স্ণিছ মোরে হেরিয়। অবলা £ 

আমি তব মাতৃ-জাতি-পাদপের ফল, 

মারে করিছ তুচ্ছ বামাজাতি £বাধে % 

কোথ। হু"তে আসি তুমি হেরিল। ধরণী 
দশ্ুগর্ে লতি জণ্/ অস্থরের কুলে 

দেখিল। পুলকে গ্রহ, লুচাক মেদিনী, 

[বিমল চভ্দিম1, রবি হেরিল। নয়নে, 

নক্ত্র-বসনাবুতা আকাশ-স্ন্দরী 

হেরিলা নানন্দে শুন্ত ! দন্তর কৃপায়; 

দন-নারী ;. মাতৃজাতি নিন্দ কোন জ্ঞানে ? 

দানব দেবতা নহে, দানব বর্ধবর 

অসভ্য অধম নীচ ক্ষুদ্র ভুরাশয় ; 

দৈত্যকুলোচিত বাক্য দন্ুজ-জিহবায় 
সাজেরে নিশুস্তাগ্রজ ! নহে জার কারে । 

যত শক্তি সমবেত হও লীন সবে 

আমার দেহেতে এবে ; শৈক্তিগণের অন্যধান) 

খুলুক শুস্তের 
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চোক ; দ্যাখুরে দানব ! নয়ন মেলিয়া, 
ভাসিছে জগত মোর সন্ভার সাগরে, 

আমি ভিন্ন নাহি কেহ দ্বিতীয় পরায়, 

অণু-পরমাণু-মাঝে করিছি বিরাজ 

আমি অবিরত ভলে ; এ বিশদ মন্দির 

মম ; অনল অনিলে আমি বন্রমান। 

সদা; অনশ্ড গগনে আমি বিদ/মান £ 

জলে স্থলে সমন্ডাবে সদ মোর স্ফিতি : 

একাই বগুধা জয়ে পালিছি সংসার । 

একটি অস্ষর মম সদ পণের 
হক্স নাই বিচলিত : অভাপণ আতিভ্গা 

মোর অচল, অচল সম ; নম পণ, 

হবে ভদ্বপন আজি স্প্ডের শোপিতে 

এ খোর আঞ্বে 2 কার সাধ্য বক্ষে আজি 

দন্ডজন্েখর-শু০ে সমর- শানে 

লও শর, লণ্ড অপি, মাহ! ভাগ, 

কর যুদ্ধ সাধামত দেখক পরনে ও 

এখনি, পাঠাহ তোরে কালের সদনেঃ 
মেদিনীর পাপভার করি তভুণ লব! 

৮ উভয়ের শরপুজ , 



১১৪ 

ও | 

আশিক! | 

দন্চজ-দলন । 

দ্র লৌহ-বিনিশ্মিত কবচে আবৃত 
মম দ্ট কলেবর, মার দেখি শর, 

দেখিব সমরে কত বামার শকতি : 

€(অন্বিকার বাণক্ষেপ ও 

অহছে। নিষ্ষল হইল প্রথম উদ্যম 

শব; নিক্ষেপি অচিবে আশীবিস- 

বিষ সম তীক্ষ শরজাল মম, রক্ষ 

রন্ষম আপন জাবন, আজি 'ছাররণে । 

(০৭ লাগলে ) 

এইত শকৃতি তোর 1 দানব পতির 

শর, অভ'ক ত্রিধিত বলি অনুমিত 

হ'ল মোর কোমল শরীরে, ধিক হেন 

পীরে, বীরের কলঙ্ক তই দুরাশয় ! 

কোথা শিশিলি হেন আস্সের চালন। 

দেখাও নৈপুণ/; হব কুপাণে এখন, 

ধর অসিন্বীয় ভজে, মার বথা শক্তি । 

দেখিব দানব বারহু আজি কুপাণ- 

সমরে ; অসিষযুক্ধে শোৌধ্য- বীধ্য দেখা 

অচিরে ; হউক হিমাদ্ডরি সাক্ষা নিভত- 

বিজনপ্রদেশে আজি, শুন দৈত্যনাণ । 

€ উভয়ের অসিবুগ্ধ ) 
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পপি 
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দান্ব-পতির বল মুখেই কেবল, 

শরক্ষেপে অসিযুদ্ধে সকলি সমান ; 

দেখরে পামর ! অসিযুদ্ধ' কারে বলে 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার লভিৰি এখন । 

উভয়ের অসিনদ্ধ ও আন্বিকার অসির আঘাতে 

শুষ্ভেব হস্ত হতে অসি পতন ) 

একি পড়িল ক্লতলে অসি মহাভুজ 

হ'তে মম. রমণীর ক্ুপাণ আঘাতে £ 

কক্তু যাহা ঘটে নাই শুরস্তের জীবনে ; 

দুঢ স্থির ভর মোর; সে বাহু হইতে 

অসির পতন আজি দর তুর্বিবপাকে | 

কামিনীর সাধ্য কিরে ফেলা'তে ক্পাণ 

শুশু-মুষ্টি-হ'তে আক্তি এত অনায়াসে 111 

আয় দেখি পাপিয়সি ! দেহে কত পল? 

শইন্ু মুর্দগর করে চুপিতে মস্তক, 

কত শক্তি আছে দেখি দানবের ভুজে । 

উভয়ের খুগগরযুদ্গ ) 

অনিক! | তাঁঙ্গিন মুদ্গর তোর, এখন উপায় £ 

ল€ করে যেব। অগ্দে আছে নিপুণত। 

তব ;:অন্দিকার করে নিধন নিশ্চয় । 

অই দ্যাখ, তুঞ্ীকত দানব-শরীর 

বাড়ায়েছে পৃথিবী কত আয়তন 



রে ৫ 

অনশ্দিকা । 

১৩ | 

দগজ-দণশ। 

শকুনি গ্ধিনী শিব। ভূপ্তিছে পলকে, 

লিপ্ল অন্রূপ খাদ্য পাইয়া প্রচুর ৷ 

অব্যক্ত ললাট লিপি হবে এবে ব্ক্ত, 

শুপ্তের পতন হবে রমণীর করে ; 

লভিবে অবনী শান্তি শুস্তের নিধনে, 

বছিনে বিমল বায় শ্বদু মন্দ জবে। 

মুষ্ভিযুদ্গ দেও মোরে দেখিব এখন, 

কেমনে রক্ষিবে পাণ শুস্লের আহবে, 

ছুপ্বলা অবল। নাবী যুঙ্দের কি জান £ 

আধ তবে মুস্রিযুদ্ধ দেখাই সমরে : 
ভীষণ কুতান্ু ধার নিতাশু নিকট, 

কে পারে ফিন্নাতে তারে কালের করাল- 

এস হ'তে । যাও ষমপুরী 3 বন্তুম্ধর। 

লুক এসসি শাপ্ছি দী'ঘকাল পরে । 
সিঙক অমরগণ আনন্দে খঙ্গাংশ 

নিজ শিজ ; হ'ক শেষ দানব সমর ! 

€ উভয়ের সুষ্টিযুদ্ধ ) 

অহো । লৌহের কবচে আবুত শরীর 

চারু মিনুন্দিনীর, নভঙবা রমনীর 

করাঘাঁতে দমিল কুলিশোপম দেহ 

মম । দানব কুলের পতি মহারথী 

শুস্ত সহ্বিল সমরে হেন অপমান 111 
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অন্থিক । অবলার কর শুস্ত ! কোমল কেমন £ 

তব সম বীর সহ নারীর সমর 

কভুন৷ সম্তভবে ভবে শুন দৈত্যপতি ! 

বিনাশ-নিদান-গর্বব দেখাতে জগতে 

তব জন্ম দন্ুগভে' কশ্যপ ওরসে ; 

শুস্তদর্প ধবংস হেত মম আবিভাব ; 

বুঝেও বুঝনা কেন কশ্যপ-কুমার 

প্রকৃতি গ'ড়েছে নারী চারু উপাদানে, 

করেছে নবনী সম অতীব কোমল।ঃ 

দিয়াছে পীঘুষ কত তাহার হদয়ে, 
গুহ-সরোবরে রামা ফল কমলিনী, 

মারব-উদ্যান বাম। ভব-মরুভ়মে, 

শান্তি প্রঅবণ নারী সংসার-শাশানে : 

কিন্ত প্রয়োজন মতে কুলিশ অধিক 

শক্ত চারু সীমন্তিনী বিধির বিধানে ; 

পুরুষ তখন তার চরণক মলে 

দলিত হইয়া নাদে গভীর গ্জভনে, 

বাহিমে ত্রাহছিমে দ্ীনে ভব-কারাগারে । 

যাও শুভ্ত প্রাণ লে পরীর সকাশে, 

বুথ! কেন বলি দেও সাধের জীবন ? 

শুস্ত | (ন্বগত ) সকলি সম্ভব ভবে ভবের ইচ্ছায় ; 

কুন্ুম-আয়ধে তিনি পারেন নাশ্িতে 



১১৮ দনুজ-দলন । 
শপ উপল পিছ তি লী শা 8, ০ কস ০ প্পিজালান লি কী শি শনি টির 

প্রকাঞ্ড ব্রঙ্গাণ্ড এই নিমেষ ভিতরে ; 

পণিবীর দেহ হ'তে ভূধপর নিচয় 
ফেলিতে সক্ষম সদা জলধির জলে ; 

সিংহের নিপাত হয় শিবার দশনে ! 

কেন দেব? বীতরাগ শুস্তের উপর 

আজি । তব পদ ন! করি পুজন, কল 
করি নাই জলল্পর্শ আমি এতকাল ; 

তার প্রতিফল বুঝি ভীষণ আহবে, 

লম্ভিল দান্ব-পতি সাম্বন্য। নারীর 

করে । কুদ্ররূপে তমি ভগবান, ক 

কি দোষে কিন্গরে আজি ত্যজিল। সঙ্কটে ? 

কহ পিতঃ । কোন্ দোষে দোষী শুল্ক তব 

পদে । পিতার চরণে শত অপরাধী 

সন্ান-নিচয় সত্য, কোখায় জনক 

ত্যজে পুজ্র ম্মরি ছেষ বিপদ সাগরে £ 

তব বলে মহাবলী দানব-শেখর 

ুল্ত, খিদিত ভবনে । বিকট সঙ্কটে 

পতিত দনুজ-পতি ক্রীতদাস তব, 

মাগে কৃপ।-ভিক্ষা আজি ভিখারীর মত ; 

পুরাও দাসের আশ ক্ষমি অপরাধ, 

দ্রস্তর আপদ-সিন্ধু গ্র(সিছে আমারে, 

উদ্ধারে! নিপদ-মা দীনহান জানে। 
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_€ প্রকাশ্যে) ক্ষণকাল তিষ্ঠ রামে ! যাবত শঙ্করে 

ক্ন্দিকা ! 

মানস-মন্দিরে পুজি বিহিত বিধানে । 

অভীস্ট দেবতা মম আশুতোষ, সদ! 

আশুতোষ তুচ্ছ উপহারে ; শুলীশঙ্ত 

সিতি-কষ্ঠ দানবের দেব, রুদমঙ্জে 

বলী দৈত্য আজেয় সংসারে ; দৈত্যরাঁজ 
আমি, নারীর সমরে হব পরাক্মুখ € 
নিমল শশাঙ্গ-নিভ দানবের কুলে 

ঢালিব কলক্ক-কালি ? তিষ্ঠ ্ণকাল। 
ভক্তির চন্দনে মাখি মনো-বিল্দলে 

পূজ শুস্ত ! ইস্টদেন নিভিত নিধানে, 

দিলাম সময়, কার সাধ রক্ষে আজি 

নিশ্ুম্ত-হীজ-স্রন্থে সম্মুখ সমরে 2 

দানব দেবত! সার উরগ-পননগ 

সকলে 'একরে যদি করে মহারণ 

গুন্ভের নিস্তার ভেতু, তবু শুস্ত আজি 

শুইনে সমর-ক্ষেত়ে মম ভুজনলে । 

| কলে প্রস্থান । 
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শুস্তের পুজাগু । 

ফুল, নিল্পান্র, দীপ, নৈবেদ্য প্রস্ীতি 

পুক্জার উপকবণ প্রস্থত । 

(ন্প্্থা বাদ) 

শুভ । € পুজা--জপাস্তে ) 

বম্ বম্ হরহর শঙ্কর : 
জয় জয় ভালেন্দু দিগম্ঘর ' 

জাতুবী-প্রবাহিত-জটাপর ! 

ভুজগ-ভুষিত শশি-শেখর ! 
নি্জিত ছুঙ্জয় দন্জ-পুর, 

সদাচ্চিত পুজিত স্যরাস্সর 
কোটি-বিধু- নিন্দিত দেহ্ধর, 
বণ-মগ্ন শুস্তেরে ত্রাণ কর। 

ব্রাক্ছি বিপদে পতিত পাপন ! 

যোগী-বল্লভ বিন্দ-বিনাশন ! 
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ত্রিগুণ-অতীত আনি-ভ্ষণ ! 

প্রণমে শুস্ত বিপদ-ভঞ্জন 

বুষারুড তিনে আদি শুরু, 

প্রণমি সিতিক৭ কল্পতরু ' 
মভাপাপত্ন ভাতেশ ভিরব । 

রদ্দ,। ভল-কুপ-ময-দানব £ 

- এমে কিলার দন গঙ্গাধর 

পুর্ণশশী-স!হ - শুখাকর 

কুক্তক্ত-বতত ভন্যাভিষণ । 

গপাসাদ-শ্চাপতন সম দর্শন । 

চিতত-ভল্া:০”* গরলাশন ॥ 

& ঘোর চিন এ রক্ষ জীবন ! 

দিক-পটপব্' শকুলেশ্খর 
সমর-সাগকে তো ডদ্ধার । 

কপতপ ভীনে 'নাণ কারণ, 

কর দীনে আন্ছে মুক্তি প্রাদাল । 

1ব্যামকেশ ' ছেদ তববক্দন, 

চরমে দেহে তল চরণ | 

( উপর তাত দববাশী । 

কার শক্তি রক্ষে ভোরে আাজিকার রাণে ? 

সপপাস্য দেবত। তোর মার শক্তি ল্তি 

৯৯ 



১২২ দনুজ-দলন । 

শক্তিমান, তার সঙ্গে তোর যুদ্ধ সাজে 

কিরে কড় ? ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও রণে। 

গ্ঠল্স | (€ বিস্ময়ে গত ) 

একি দৈববাণী ? শিহরিল মম দেহ ₹. 
গভীর শিমিরাচ্ছন ভূতের মন্দিরে, 

কুন! ঘটিল নানা, হল আাচন্দিতে | 
পুজিয়। এতে কাল দেব ব্যোমকোশে, 

লন্ভিল এ ভন ফল শন্তুর কিঙ্কর 

নারীর সংগ্রামে আজি  বুথা উপাসন।-_ 

বুপা দেব-জারাধনা ১: বিপদ সময়ে 

সকল নীরব হয়ে মুছে নিজ আখি, 

ভ্যজে ভক্তু হান্তরক্ত নিয়তি- কবলে : 
কশ্পমকফল লভে জীব ভন-কারাপারে । 

দেব-দৈত্য-নর বদ্ধ কম্মের শৃঙ্খলে । 
ন্দিক। । সাধিলা শন্ডীষ্ট কার্য, ধর শুল ভূজে, 

দেখি কেন! রাক্ষে গাঁজি দানব-ঈটশ্বর, 

বিধি, বিষু্, শিবে। যদি হয়রে সহায়, 
তবুও নারিৰে তোর জীবন রক্ষিতে । 

দানব-শরীর তন-_-পাপ-পব্রিচ্ছদ 

এখনি ত্যজিতে হবে নারীর সমরে। 

কতকাল ?দত্য রাজ্য রবে ধরাতলে ? 

কতকাল দৈতা-ভপ শাসিবে ধরণী ? 



শুল্ । 

অন্থিক) | 

শীত । 

পঞ্চম অঙ্ক | ১২৩ 

স্পদ্ধাস্হ উল্ত তোর পরুষ-বচন, 

দংশ্পিছে বৃশ্চিক সম শুস্তের শরীর ; 

কত বীর শুস্ত করে হ'য়েছে নিপাত, 

ক শুর-শির-পুষ্পে গাণি চারুমালা, 

পরায়েছি বন্থন্ধরা অপরুপ-সাজে, 

শব্-রক্তে রক্ত-গঙ। সজিয়। উল্লাসে? 

ভাসায়েছি ধরণীর শ্যাম-কলেবর, 

সেই কণ্ম-ন্র/মে বুঝি ফুটিল এখন 

শন্ত-ভাগ্যে তিরক্গার অসাধ-লাঞ্চনা । 

আয় দেখি শুল তত্তে কেমনে রমণি 

পারিস্ জিনিতে শুন্ত নেশুন্ু-অ 2াজে। 

, উস্তযেব এলে শুলে পদ 

মারিন্ু ভীষণ পুল বঞ্ষ£ লঙ্ষণ করি, 

যাওরে দৈত্ক্দ এবে কালের জালয়। 

. স্মভের পতন 

( কাতর গ্রে) 

কোথারে নিশ্ভ্ড ভাত প্রানেৰ জমান, 

দিবাকর ভীনকর খাহার প্রভাম়, 

পশিল মধ্যান্তে সেই নীর চুড়ামণি 

রাস্তুর করাল-্রাসে, শুস্ত-কণ্মদোষে ! 



১২৪ দচভা- লন । 

€কোথায় রহিল এবে প্রাণের প্রতিমে ! 

স্বপন সফল তব হ'ল এতক্ষণে : 

না শুনি তোমার বাকা বামার সংগ্রামে, 

ড্ুবান্ত জীবন-তরীা বিষাদ-সলিলে ; 

সতী-লাধবা-প্রণ্যবতী নারী-শিরোমণি 

জন্সদ।| রূপে গ্ুহে করিছে বিরাজ, 
ন। হেরিন্স সুত্যুক।লে তাহার বয়ান ; 

হছাভিল-হদঝা নারী শামা সোহাঠি।না 

তিক] সমান বেস্টে স্বানাতরুবর, 

নাথের পতনে জআ্ঞার অব”) বিনাশ, 

পাপ ছ্েদনে যথা প্রততীর দশ] । 

নিশুন্ডে ছাড়িয়া ৫ রহিবে কেমলে £ 

তেভ জসি ঢলিলাম শিশুস্তের পাশে । 

বনুঝিলাম এতদিনে হেবের লনা : 

পৃক্ষরে সাপিন্ড বাবে জধুত বর্ষ 

[হারে শুপস্যাথ, “লাক পিতামন্ছ 

হাসি দিল! পর £মা1.র “পুরুষের কে 

৬ব হবেন। নিধন ।' হইন্ড তামর 

উদ্দিল এভাব তেহ শানস্-মন্দিরে, 

রমণার সাধ্য কিনে এ9স্ভতেরে বিনাশে । 

বামিনার হস্তে এবে শুস্তের পতন £!; 

প্রকাশিভ হ'ল জান্ছি নরল্দার চাতরী। ' 



পঞ্িম অঙ্ক | ১২৫ 

চিনেষি চিনেছি মাতঃ শাস্তি-নিখাসিনি £ 

জীব-চিপাকাশে সদ। তখ অধিষ্ঠান : 
এতদিনে হ'ল পুর্ণ শুস্ডের বাসনা- 

কালে লও শুস্ত-দৈত্ অন্তিম সময় ; 
ছাড়িত্ জীবন-তরী ছুগ। ভগ। বলি 

সখের পবনে, শভব-সিন্ধীা পার হেত : 

হণ নাত: কণধার তধৈলোকবন্দিনি 

শয়ন মেলিয়া এবে দেখুক বহুধ।, 

পধশাব নাই কর মায়ের নিক, 

লর্ব-দৈতা সমভাবে যাতত্েশেড়ে নিত 

পশু প্লান, জীবশাপ্ত হবার সমল 

শাশব- দানব দেব উপগ-পনগ 

বম -পন্-জীাব-ভাশ্ুু মায়ের সান, 

খাতক্রেশড় লি, বে চির শ্দা কে, 

"প1৩্ি-নিকেতনে বাধ ছাড়ি ভবধাম । 

সন. ॥ 

মুলতান এক তালা | 

সামার মানসমন্দিরে, 'এসমা শিব পরসাবানি ! 

হরি হম্লিয়া নয়ন, অশ্বজ-০রণ, 

অন্তিম সময়ে, জগতত-তানিনী ॥ 



১২৬ দনুজ-দলন 1 

পুঁজি নাই ক তোমার চরণ, 
বিফল হুরেছে দানব-জীবন . 

ভক্তিফুল, ভুলি মুপ, করি নাহ ওপদে অপণ। 

বড়-রিপু বলি, শষ কৃতহুলি, 

জভান-আঅসি ভুলি, করিনি ছেদন । 

তাহে পেলেম যাতন।, 

সক্কেনা সভেনা -; 

কাল লও দাসে পতিতপালনী ॥ 

গন্বিক! । €( নিস্ময়ে ) একি ! 
দ্বাপ-সিন্ধু-নগসহ কাপিল বন্ুধ 

দৈত্য-দেহ শরুভারে ; উচ্চ হল ক্তমি 
হিমাত্রির উচ্চতম শুঙ্ষের সমান । 

( শুস্তের প্রতি ) কার সাধা কম্মকল এডায় জগতে , 

বিধিও সক্ষম তাহা লঙ্িঘতে বখন. 

বুথ। দেবগণে করি আপমান তুমি. 

দেবের দুর্গতি কত ঘটালে পুরবে, 

সেই হেতু এই রণ--শুস্তের পতন । 
আয় বাছ। কোলে করি চরম সময়, 

তব সম বীর আর কে দেখেছে কবে ? 

€ শুস্তের মাতৃক্রোড়ে মুত্যু ) 

[ অন্বিকার প্রস্থান 

খানি এ, 

2৮, 



ল্প। 

পায়ু । 

কুবের । 

চজ্র | 

সুষ্য । 

বম । 

ইন্দ্র ৷ 

বাঞ্ু । 

কুবের । 

চদ্রে ৷ 

পঞ্চম অঙ্ক | 
এন - 

তৃতীয় গর্ভান্ক ॥ 

--+০০৬০৮ 

হিমার্রির ঘূলে। 

ইন্দ্র, বায়ু, কুলের, চক, র্যা, ষম প্রতি 
দেখগণ করজোড়ে আসীন । 

; সন্ুখে আশ্বিকা 1) ১ 

প্রপন্নার্তি হরে দেবি জগত গননি £ 

দানন দলনে শান্তি লভিল জবনী ; 

অখিল-ব্রন্গাণ্ড হেতু তুমি সনাতনী, 

জীবন-সংগ্রামে ুমি জীব-উদ্ধারিণী। ; 

নিখিল-ভু দন্ধমাতা বিশ্বের ঈম্বনী, 

প্রসীদ প্রসীদ যেন কম্প-সিক্ধু তরি: 

মহী-স্বরূপিনী মাতা জীবের আধার, 

সলিল স্বরূপে দেবি ! জগতে বিস্যার 

অনস্ত বৈষগ্বী-শক্তি বীজ-স্বরূপিণী ; 
তব মায়ারৃত ভব, মোহ-বিনাশিনি ! 



ঠা 

সুষা । 

কৃঞজা 

হজ্দ । 

বায়ু । 

পণবের 

৮প্দা । 

শধ্য। 

যম । 

চপ । 

বাঠু । 

কুবের 

০০ । 

স্ষ্য 
১৯ 1 

হন । 

খু | 

কুবের 

চো । 

সুষ্য ৷ 

ষম। 

ইজ্জু | 

বায়ু । 

এআ 

*চভ-দতান । 

সর্বব-বিদ্যা সব নারী তব অংশভতা , 

তুমি আদি তুমি অন সর্ব-শক্তিযুতা ; 

কে পারে করিতে জপ স্তব ধিধিমত ; 

কমি তাজ! ভনি নিত্যা পুরাণ শাশ্খত ; 

মকলর চিদাকাশে কর অধিবাস. 

শ্বগাপবগদে দেতি! পুণ কর আশ; 

সববাথসাধিকে মাত: মঙ্গল ালয় 

/তাম! হ'তে হয় দেবি! জগতের লয় ; 

সঃসার-সাগর-তরী ভূমি একাকিনা : 

সবধব-শ্িনিময়ী দেবি সসনাথস।ধিশি । 

প্গুধা-জন্দিক! তমি জেগুনধারিণা. 

স্বাল্র শিরোর্ত দেবা নারায়ণা . 

দুক্তরে পতিতজনে মুক্তি-বিধাঝিনী : 

আধি-বাধি-ন্গান্ড জীবে আরোগ/কারিন।, 

শভব-ব্যাধি নাশকর এথধরাপিণী ; 

বুষভবাহিনী মাত: তুমি দ্িগম্যরী, 

আঅধমে তরাও দেবি দোলন ক্ষমা! করি : 

বরাহ রূপেতে তুমি উদ্ধারিলে ধরা, 

নৃসিংহ স্বরূপে দেতানাশে ত৩পরা ; 
চণ্ড মুগ রক্তনীক্ে নাশিলে সধরে, 

নিশুস্ত »০্ডেবে বধি রক্ষিল। সমগ্সে ; 



কুবের। 
চন্প ৷ 

সুধ্য। 

যম । 

ইজ | 

' বায়ু । 

কুবের । 

চলর | 

সুধা । 

যম। 

হজ্জ । 

বায়ু । 

কৃবের। 

৮৬ । 

সুষ্য। 

বম । 

ইন্দ্র। 

বায়ু 

কুবের । 
১০০ 

সুয্য। 
গম । 

প্ঞ্চম অন্ধ । ১২৪৯ 

সমস্ত সগরূপে মাতঃ জগতব্যাপিনী, 

ভয় হতে ত্রাণকর দৈত্য বিনাশিনি । 

তুমি লক্ষ্মী তুমি ঝণী মহিষ-মদ্দিনী, 
হর্গমে পতিত ছুগে ' তরাও জননী ! 

আন্ুর নাশিয়া সুরে দিলে তুমি শাস্তি, 

ভবের জীবেরে কেন দেও এত ভ্রান্তি? 

সাধুসঙ্গ পান্তশাল!- বিরামভবন, 

ভাবেন। ভবেতে কেহ গমেও কখন; 

“তামার মায়ায় কলি ভার জীবগণ, 

মর্ড হয়ে পড়ে থাকে সদ্যপ যেমন: 

গ|য়ু সুধ্য প্রথমে ক্রমে হস্তাচলে বায়; 
গ্গায় শল্তিবলে জীন দাড।ইতে চায় : 

শক্তিশুন্য জাব শব এ মহীমগডলে, 
তোমার শক্তিতে জীব ধরাপুষ্ঠে চলে : 
জলে স্থলে আগ্তরাক্ষে তোমার শকতি, 

শক্তিভাবে দেবগখ' করিছে প্রণতি ; 
জল্পপুর্ণা রূপে তমি পালিছ সংসার, 

চামুণ্ডা স্বরূপে ভব করি সংহার ; 

অশিষ্ঠ দমিয়া +র শিফের পালন, 

করি নিত উমি ধরণী শাসন : 

নমি সব দেবগণ তোমার চরণে, 

রাখি সতত দেবি ' তদায় স্মরাণে। 
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অন্বিক! । জগত-হিতের তরে মম আবিভাব, 

কেনে অমরগণ ভ্ুঞ্ড মনোক্তাপ ; 

আমিত ভক্তের দাসী জান চিরকাল, 

ভক্তেরে কোলেতে লন হলেও চগাল :- 

জাতি-দেশ-ভেদ-ভ্ঞ্ান নাহিক আমার, 

নিশুস্ত শুস্ডভের বার্তা প্রমাণ তাহার ; 

দীক্ষা শিক্ষ! সম দারে সামানা বিষয়, 

পরীন্দণ করিয়। থাকি জীবের হদয় ; 

আদাক্ষিত অশিক্ষিত ঘদি ভক্ত ভয়, 

উদ্ধারি তাভারে আমি জালিে নিশ্চয় 

দীক্ষিত শিক্ষিত ভয়ে হলে হাত 

ছিনমন্ত। রূপে পান করি তার রক্ত 

আমিই জগত- গুরু, আসার কেহ নয়, 

শিষোর সমস্য ভার কার সাধা বয়? 

ধরণীর পাপ তাঁপ হরণ কার্ণ, 

মাঝে মাঝে ধরাধাবে মোর আগমন 

যাগ ধাও দেবগণ নিভু নিজ স্যান, 

রক্ষা কর পতনে অমর-সন্সান : 

কুপুত্র জনমে বন ছঈবনীমঞ্চলে, 

কুমাত1 কড়ি না হই, সবে করি কোলে । 

সরান র-বক্ষ-নর-জীব জব্দ যত, 

সকলি সম্ভান মোর পালি বিধিমত ৷ 
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ন্রেভের মুরতি মাতা স্থাপি গতি ঘরে, 

মাভৃধন্ঘ শিক্ষা দেই দেবান্সর নরে ; 

1দবও অন্সর হয় জামার নযনে, 

সানৰ দানব সন্ভা নিজ আচরণে । 

আতা পর করি ওন! কক ভেদভভ্তান, 

ধবামাকঝে ভের সবে সাপন সমান : 

শ্বুহিতে সদ সন ভ 5 ধাবমান, 

পরভিত মহ্াব্জ্দ লাগার ন্ধান । 

বিম্ম-প্েমে হ'য়ে সবে নিত্য আত্বাহারা, 

ভাসাঁও প্রেমের ন্সোতে এ বিশাল ধরা ; 

স্সার্থ বলি দিয়।, চাও হন্।ন-আাখি মেলি, 
দ্বৈতবাদ নাশি লও সনে কোলে ভুলি : 

নিন্সার্থ উদার ক্্রেমে দীক্ষা দেও সবে. 

নামিয় আসিবে স্বর্গ আবশাই জলে | 

( যবনিবণ পতন ) 










